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SİRKELİ HÖYÜK 2013 YILI ÇALIŞMALARI

Mirko Novák* 
Ekin kozal

Adana İli, Ceyhan İlçesi’ne bağlı, Sirkeli Höyük’te 2013 yılı çalışmaları 
Bern ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri ortaklığında yürütülmüştür.1 
2006 yılından itibaren Tübingen-Çanakkale Üniversiteleri ortaklığında yürü-
tülen çalışmalar, 2011 yılından itibaren projenin Bern Üniversitesine taşınma-
sıyla, Bern Üniversitesi başkanlığında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ortaklığında çalışmalar yapılmaktadır.2

Kazı Çalışmaları

2013 yılı kazı çalışmaları höyüğün plato kesiminde (A Alanı), höyüğün en 
yüksek tepesinde (D Alanı) ve güneydoğu aşağı şehirde (F Alanı) olmak üze-

* Prof. Dr. Mirko NOVáK, Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abtei-
lung für Vorderasiatische Archäologie-Bern/İSVİÇRE.

 Doç. Dr. Ekin KOzAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.

1 2011 yılı çalışmalarına birçok kurum ve kişi destek olmuştur. Sirkeli Höyük ekibi bu kurumlara 
ve kişilere teşekkür eder: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü, Bakanlık temsilcisi Cihat Çakır, Adana Müze Müdürü Kazım Tosun ve müze yetkili-
leri, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuh Yıldız, TCDD 
6. Bölge Müdürü Mustafa Çopur, Emlak ve İnşaat Müdürü Hasan Mutluay, Ceyhan Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, İskenderun Enerji Fiması, Şeref Hacıoğulları, İsviçre Milli Fonu. 

2 2013 yılı çalışmaları 12. Temmuz 2013 tarihinde Türk-İsviçre ekibinin Sirkeli Höyük’e gelmesiyle 
başlamış ve 13. Eylül’de kazı evinden ayrılmasıyla sonlandırılmıştır. Kazı Başkanı: Prof. Dr. Mir-
ko Novák (Bern), Kazı Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ekin Kozal (Çanakkale), Kazı Çalışmaları: 
Alexander Ahrens M.A. (Bern), Merve Aşçı (İzmir), Jonathan Gerber (Bern), Guggisberg, Patric 
(Bern), Janßen, Ursula M.A. (Bern), lic.-phil. Susanne Rutishauser (Bern), Sebastian von Peschke 
(Bern), Selim Yıldız (Çanakkale), Seramik, Küçük Buluntu ve Restorasyon Çalışmaları: Dorothee 
Brück (Paderborn), Gabriele Elsen-Novák M.A. (München/Bern), Nicole Gäumann (Bern), Dr. 
Natascha Kreutz (Tübingen), Dr. Sabina Kulemann-Ossen (Bern), Moira Looney (Bern), Lena 
Papailiou (Bern), Ursin Raffainer (Bern), Laura Simons M.A. (Tübingen), Ulrike Wischnewski 
M.A. (Bern).
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re üç ayrı alanda yürütülmüştür (Resim: 1). 2006 yılından itibaren kazılan A 
Alanında çalışmalar devam etmiştir. D Alanı ise uydu fotoğraflarında ve jeo-
fizik taramalarda tespit edilen büyük boyutlu yapının araştırılması için 2012 
yılından itibaren kazılmaktadır. F Alanı’nda 2012 yılında yapılan jeofizik tara-
mada tespit edilen, güneydoğu aşağı şehri çevreleyen sur duvarının ve nehir 
kenarına ulaşan kapının araştırılması için 2013 yılında yeni bir açma açılmıştır. 
2012 yılında yapılan jeofizik ölçümlerde güneydoğu aşağı şehirde yerleşimin 
en azından 275 m. uzunluğunda ve 100 m. genişliğinde olduğu anlaşılmıştır. 

a alanı

A Alanında 2006 yılından itibaren dört açmada toplam 400 m2lik bir alan 
ve bu alanın hemen kuzeyinde 2006-2009 yıllarında da bir yamaç açması açıl-
mıştır. Tüm, bu çalışmalar höyüğün kuzeybatı terasının tabakalanması ve 
kronolojisi hakkında bilgi vermektedir. A Alanında bugüne kadar yapılan 
kazılarda 5 tabaka ve 9 evre tespit edilmiştir. Orta Tunç Çağı sadece yamaç 
açmasında tespit edilmiştir. Terastaki açmalarda Geç Tunç Çağı I tabakasına 
kadar inilmiştir (tabaka V, evre A9). IV. tabaka, A8 evresi Geç Tunç II Dönemi 
yapısını ve A7 evresi ise aynı yapının Erken/Orta Demir Çağı eklentilerini 
temsil etmektedir (A1 yapısı). III. tabakaya ait A5 ve A6 evreleri ise Helle-
nistik Dönem tabakaları tarafından tahrip edildiğinden, az korunmuş duvar 
kalıntılarından ve çukurlardan oluşmaktadır (A3 yapısı). Bu evrelere ait bir 
duvar temeli, kireç sıvalı bir taban ve bu yapının çökmüş kerpiç duvarlarına 
ait bir dolgu 2013 yılında bulunmuştur. Bu dolgu tabakası içerisinde hayvan 
kemikleri, çanak çömlek ve sık sık kül birikintilerine rastlanmıştır. Demir Ça-
ğına ait bu duvarın büyük bir avluya ait olduğu tahmin edilmektedir. Duva-
rın uzunluğu 7 m.ye ulaşmakta ve ara duvarlar bulunmamaktadır.          

A Alanı’nda 2012 yılında kazı alanının genişletilmesi sonucunda ortaya 
çıkarılan duvarlar ve çukurlar höyüğün en geç tabakası olan Hellenistik Dö-
neme aittir (II. tabaka). 2013 yılında bu yapıların ortaya çıkarılmasına devam 
edilmiştir. Bu çalışmalarda Hellenistik Döneme ait tabakalanma detaylı bir 
şekilde incelenmiş ve bu tabakaya ait 3 evre tespit edilmiştir (A4-A2 evre-
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leri). A2 evresi yüzeye çok yakın olduğu için bu evreye ait mimarî kısmen 
korunmuş bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarlar konut mimarîsini 
yansıtmaktadır. A2 evresi altından gelen A3-A4 evrelerine ait mimarî ise iyi 
korunmuş durumdadır (A2 yapısı, Resim: 2-3). Burada ortaya çıkarılan du-
varlar iki evreyi temsil eden konut mimarîsine aittir. Bu evrede dört mekân 
kazılmıştır (A-D odaları). Odaların içinde kil ve taştan mimarî öğelere rast-
lanmaktadır. Ayrıca, farklı alanlarda kireç sıvalı tabanlar da görülmektedir. 
Odalarda bulunan pişmiş toprak tezgâh ağırlıkları, ağırşaklar ve kemik bızlar 
bu mekânların tekstil üretimi ile ilişkisini göstermektedir. Bu yapıda bulunan 
Seleukoslar Dönemine ait gümüş sikke (Si13-A40) üzerinde II. Antiochus’un 
(261-246) ismi geçmektedir.

A Alanı tabakalanması aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

EVRE TABAKA Mimarî
A9 V-Geç Tunç Çağı I
A8 IV-Orta-Erken Demir / Geç Tunç Çağı II A1 yapısıA7
A6 III-Demir Çağı A3 yapısıA5
A4

II-Hellenistik A2 Yapısı/Yapıları (?)A3
A2
A1 I-Modern

D alanı

D Alanı’ndaki çalışmalar, bu alanda yürütülen jeofizik taramalarda ve 
uydu fotoğraflarında tespit esilen yapının kazılarak araştırılmasına yönelik-
tir. 2012 yılında bu alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır. 2013 yılında kazı 
çalışmalarına devam edildi ve açmalar batıya doğru genişletilmiştir. En üst 
tabakada yüzeye yakınlığı dolayısıyla iyi korunmamış Hellenistik duvarlara 
rastlandı. Hellenistik tabakanın altından kuzeyde Demir Çağında da kullanıl-
dığı anlaşılan büyük bir yapıya ait iki paralel duvar ve koridora benzeyen bir 
oda ortaya çıkarıldı (Resim: 4-5, oda D1:B). Bu odada iki evreyi temsil eden iki 
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taban tespit edildi. Alttaki tabanın altında bulunan Geç Tunç Çağına ait çanak 
çömlek topluluğu, yapının alt evrelerinin Geç Tunç Çağına ait olduğunu gös-
termektedir (Resim: 6). Ancak, yapının en eski evrelerinin tarihlendirilmesi 
için kazılara devam edilmesi gerekmektedir. Alttaki taban üzerinde ise yak-
laşık M.Ö. 850 yıllarına tarihlenen Kıbrıs etkili boyalı ve yalın mallardan olu-
şan Orta Demir Çağı çanak çömleği ele geçirilmiştir. Bu dönemde henüz Geç 
Assur etkili çanak çömlek Sirkeli’de görülmemektedir. Üst taban üzerinde ise 
Kıbrıs etkili çanak çömleğin devam etmediği ve M.Ö. 8 yy.ın ikinci yarısına 
ait Geç Assur etkili çanak çömleğin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Önümüzde 
yıllarda yürütülecek kazılarda Demir Çağına ait evrelerin ve Demir Çağından 
Geç Tunç Çağına geçiş evresinin araştırılmasına devam edilecektir. 

Koridor biçimli odanın güneyinde ise 2012 yılında ortaya çıkarılan güney 
odasının diğer iki köşesi saptanmıştır (oda D1:D). Bu oda, ortada geçişi sağla-
yan bir girişi olan iki bölümlü bir odadır. Odanın son kullanım evresine ait bir 
taban üzerine bir öğütme kabı ve kabın içinde havan eli in situ bulunmuştur 
(Resim: 7). Bu taban ve evre Orta Demir Çağına tarihlenmektedir. Bu alan-
da Helenistik Döneme ait bir çukur, Demir Çağı tabakalarını kısmen tahrip 
etmiştir. Bu odanın güneyinde ise birbiri üzerine gelen çakıl taşı tabanlar ka-
zılmıştır. En üstte yer alan taban bir kanal ile bağlantılıdır. Bu tabanlar üze-
rinde bulunan çanak çömlek bu alanın da Orta Demir Çağına tarihlendiğini 
göstermektedir. 

D Alanındaki yapılan jeofizik çalışmalarında yapının büyük boyutlu ol-
duğu görülmektedir. 2012-13 yılı kazı çalışmaları kapsamında yapının hem 
batıda hem de doğuda devam ettiğini ve jeofizik verilerini doğruladığı gö-
rülmektedir. Yapının büyüklüğü ve planı göz önüne alındığında, yapının son 
evresinin bir hizmet (kamu) binası olduğu tahmin edilmektedir. 

F alanı

F Alanı’nda 2012 yılında yürütülen jeomanyetik ve jeoelektrik ölçümler-
de güneydoğu aşağı şehirde yoğun bir yapılaşmaya rastlandı ve bu alanda 
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yerleşimin en azından 275 m. uzunluğunda ve 100 m. genişliğinde olduğu 
anlaşılmıştır (Resim: 8). Ayrıca, ölçümlerde güneydoğu aşağı şehrin birbirine 
paralel, birbirinden yaklaşık 8 m. mesafede iki sur duvarı tarafından çevre-
lendiği ve şehre girişi sağlayan kapının yeri yerleşimin doğusunda Ceyhan 
Nehri yatağının 40 m. batısında tespit edildi. Sirkeli’de çift duvarlı savunma 
sisteminin ise bir hendekle çevrelendiği gözlemlenmiştir. Bu yapıları tarih-
lemek amacıyla iç sur duvarının ve kent kapısının bulunduğu alanda 2013 
yılında iki açma açılmıştır. Sirkeli Höyük’te jeoelektrik ölçümlerde duvarın 
üst sırasının yüzeyin 80 cm. altında olduğu anlaşıldı ve kazılarda bu dolgu 
toprak kaldırıldıktan sonra duvara ulaşıldı. Kazılarda 4 m. genişliğinde bir 
sur duvarı ile karşılaştık (Resim: 9-10). Duvarın kazılan yüksekliği 1.30 olma-
sına rağmen, 2013 yılında duvarın alt sırasına ulaşılamadı. Duvarın zaman 
içerisinde değişikliklere uğradığı, ona eklemeler yapıldığı görülmektedir. Bu 
değişimler kazı sezonunda ulaşılan derinliğe kadar beş ayrı evre olarak nite-
lendirilmiştir. Sur duvarın en geç evresinin Orta Demir Çağına ait olduğu ve 
höyüğün en geç tabakası olan Helenistik Dönemin güneydoğu aşağı şehirde 
temsil edilmediği anlaşılmaktadır. 

Orta Demir Çağında iki taban ve bu tabanlara ait tüme yakın çanak çöm-
lek ortaya çıkarılmıştır. Black-on-red testi, White Painted derin kâse, pişirme 
kabı ve kırmızı astarlı bir sığ kâse üçüncü evreye ait taban üzerinde toplu ola-
rak bulundu ve M.Ö. 9./8. yüzyıla tarihlenmektedirler (Resim: 11). Bu çanak 
çömlek topluluğu Kıbrıs ile kültürel ilişkilere işaret etmektedir. Burada bulu-
nan sarı renkli halkalarla bezeli siyah cam benzeri bir malzemeden üretilmiş 
bir Fenike boncuğu ise aynı dönemde Levant Bölgesi’ne uzanan bağların bir 
kanıtıdır. 

KüÇüK Buluntular

a alanı

A Alanı’nda 2013 yılında az sayıda küçük buluntu ele geçmiştir. Pişmiş 
toprak buluntular yedi ağırşak ve yedi tezgâh ağırlığından oluşmaktadır. Bu 
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buluntular Helenistik Döneme tarihlenmektedir. Ayrıca, bu alanda madeni 
eşyalara ait işlevi ve formu belirsiz parçalar da bulunmuştur. Bu madeni bu-
luntular arasında ise Seleukoslar Dönemine ait gümüş bir sikke önem taşımak-
tadır (Si13-A40). Sikkenin ön yüzünde elinde yay tutan Apollon tasviri, arka 
yüzde ise olasılıkla II. Antiochos’a ait profilden gösterilmiş diademli bir baş 
görülmektedir (Resim: 12a-b). Karneol taşından oval bir boncuk (Si13-A66) ve 
kazıma bezekli kemik bir levha (Si13-A106) A Alanında bulunan diğer önemli 
buluntulardır.

D alanı

D Alanı’nda çok sayıda küçük buluntu ele geçmiştir: ağırşaklar, tezgâh 
ağırlıkları, tüm ve tüme yakın çanak çömlekler, demir objeler. Tüm ve tüme 
yakın seramik buluntuları arasında çömlek Si13-D120, Demir Çağı tabağı 
Si13-D127, kâse Si13-D154, çömlek Si13-D155 ve fincan Si13-D193 göze çarp-
maktadır (Resim: 13). Si13-D61 envanter numaralı Orta Demir Çağına tarih-
lenen amphoranın boynu amphora kırıldıktan sonra kap altlığı olarak kulla-
nılmıştır. Hellenistik Döneme tarihlenen Si13-D189 numaralı amphora kulbu 
üzerinde mühür baskısı görülmektedir. Önemli madeni buluntular arasında 
kazıma bezekli kemik saplı demir bız (Si13-D30) ve üç demir bıçak (Si13-D192, 
Si13-D113) yer almaktadır (Resim: 14). Taş buluntular arasında ise Si13-D110 
envanter numaralı taş balta dikkat çeker.

F alanı

F Alanı’nda küçük buluntular arasında Orta Demir Çağına tarihlenen tüm 
ve tüme yakın seramikler başta gelmektedir: Black-on-red testi (Si13-F76), Whi-
te Painted derin kâse (Si13-F79), pişirme kabı (Si13-F85) ve kırmızı astarlı bir 
sığ kâse (Si13-F86). F Alanı’nda sarı renkli konsantrik dairelerle bezeli siyah 
cam benzeri bir malzemeden üretilmiş bir Fenike boncuğu dikkat çekmek-
tedir (Si13-F46), (Resim: 15). Bu alanda bulunan pişmiş toprak heykelcikler 
arasında Si13-F3 numaralı bir baş parçası burada örnek olarak gösterilebilir. 
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SonuÇlar

2013 yılı çalışmaları sonucunda Sirkeli Höyük’ün tabakalanması ve şehir-
cilik gelişimi konusunda bilgilere ulaşılmıştır. Geç Tunç Çağı tabakalarına 
henüz ulaşılmamasına rağmen, A Alanı’nda taş levhalarla döşenmiş taban 
üzerinde, D Alanı’nda ise ortaya çıkarılan yapının koridor biçimli odasındaki 
Orta Demir Çağı tabanının altında Geç Tunç Çağı çanak çömlek toplulukla-
rı bulunmuştur. Geç Tunç Çağı tabakaları üzerinde ise Orta Demir Çağına 
tarihlenen mimarî görülmektedir. Erken Demir Çağına ait mimarî kazılan 
alanlarda tespit edilmemiştir. Ancak, Orta Demir Çağı dolgusu içinde ender 
olarak Erken Demir Çağı seramiği görülmektedir. Orta Demir Çağında şe-
hir yapısı ve kronolojisi ile ilgili önemli bilgilere ulaşılmıştır. Jeofizik ve kazı 
çalışmaları Demir Çağında höyüğün güneydoğusunda etrafı surla çevrili bir 
aşağı şehrin varlığını göstermektedir. Höyükte yürütülen kazılarda ise M.Ö. 9 
yy.da başlayan Kıbrıs etkili çanak çömleğin M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren görülmediği, yerini Assur etkili çanak çömlek grubuna bıraktığı göz-
lemlenmiştir. Hellenistik Dönemde ise höyüğün M.Ö. 1. yy.ın ortalarında terk 
edildiği anlaşılmaktadır. Yerleşimde bulunan en geç sikke Anazarboslu Tar-
kodimotos Dönemine aittir. Sirkeli Höyük Helenistik Dönem seramikleri de 
M.Ö. 1. yy.ın ortalarından sonra yerleşimin terk edildiğini doğrulamaktadır.      
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Resim 1: Sirkeli Höyük genel plan ve A, D, F Alanları.

Resim 2: A Alanı, Hellenistik Dönem, A3-4 evresine ait A2 yapıları.
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Resim 3: A Alanı, Hellenistik Dönem, A3-4 evresine ait A2 ya-
pıları (Foto: Laura Simons).

Resim 4: D Alanı, Demir Çağı yapısı.
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Resim 7: D Alanı, Orta Demir Çağı havan ve havan eli (Foto: Laura Simons).

Resim 5: D Alanı, Demir Çağı yapısı (Foto: La-
ura Simons).

Resim 6:  D Alanı, Geç Tunç Çağı çanak çöm-
leği (Çizim: Gabriele Elsen-Novák, 
Nicole Gäumann).
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Resim 8: F Alanı, Jeofizik tarama sonuçları.

Resim 9: F Alanı, Demir Çağı sur duvarı.
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Resim 10: F Alanı, Demir Çağı sur duvarı (Foto: Laura Simons).

Resim 11: F Alanı, Orta Demir Çağı çanak çömleği (Foto: Laura 
Simons).

Resim 12: A Alanı, II. Antiochos sikkesi (Foto: Laura Simons).
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Resim 13: Demir Çağı çanak çömleği (Çi-
zim: Gabriele Elsen-Novák, Nicole 
Gäumann).

Resim 14: Madeni buluntular (Çizim: Gabriele 
Elsen-Novák, Nicole Gäumann).

Resim 15: F Alanı, Fenike boncuğu (Foto: Laura Si-
mons).
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2007 yılında yeniden başlanan Smyrna Agorası merkezli Smyrna antik 
kenti kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarında son yıllarda İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı’nın 2001’de hazırlanan Agora ve Çevresi Koruma, 
Geliştirme ve Yaşatma Projesi çerçevesinde agora çevresindeki kamulaştır-
ma ve yıkım çalışmaları aralıklarla sürmüştür. Yıkım çalışmaları ile Smyrna 
Agorası’nın mevcut alanının 3 katı büyüklüğünde bir alan arkeolojik çalış-
malara açılmıştır. Kamulaştırma ve yıkımlar sadece agora ve çevresi ile sınırlı 
kalmamış, Kadifekale’de doğu-güney-batı yamaçlarında yapılan çalışmalar 
ile bu yönlerden Kadifekale surlarının algılanması artmıştır. Kamulaştırma 
ve yıkım yapılan üçüncü bir alan Smyrna Tiyatrosu olmuştur. Tiyatronun 
üzerinde bulunan niteliksiz durumdaki modern yapıların önemli bir bölümü 
yıkılmış, tiyatronun sahne binası zemin kat yüksekliğince ortaya çıkmış, ana-
lemma duvarları görünür hâle gelmiştir.

KaDiFEKalE (SmYrna aKroPolü)

Antik Smyrna’nın akropolisinde (Kadifekale) sınırlı da olsa son dönemde 
kazı ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan ilki kalenin güney 
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surunu ortaya çıkarmaya dönük güney suru kazı çalışmaları olmuştur. Ya-
pılan kazı çalışmaları ile kalenin en erken, Hellenistik Dönem sur kalıntıla-
rına ulaşılmış olup çıkan buluntular da göz önüne alındığında, Strabon’un  
Antigonos Monophtalmos ve Lysimakhos zamanında kentin inşa edildiğini 
ifade eden notlarını doğrulamıştır. 17. yüzyıla kadar çok değişik zamanlarda 
yapılan eklenti ve onarımlarla bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış olan 
kale surlarının, en erken dönemini işaret eden güney sur kazılarında Hellenis-
tik surların yaklaşık 3 m. kalınlığında olduğu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). 
İçten ve dıştan bosajlı bloklarla cephelendirilmiş olan beden duvarlarının iç 
dolgusu moloz taştandı ve atkılı duvar tekniği kullanıldığı anlaşılmıştır. Son 
iki yüzyılda güney surun dış cephe kesme taş örgüsünün dönem yapılarında 
kullanılmak üzere söküldüğü, bu nedenle de korunmamış olduğu görülmüş-
tür. Buna karşın duvar iç yüzünün hızla dolması nedeniyle kimi yerlerde 4 
sıra kesme taş yüksekliğinde korunduğu dikkat çekmiştir. Kazılar sırasında 
daha önce bilinmeyen Hellenistik bir kulenin varlığı tespit edilmiş ve dıştan 
dışa 9x10 m. yaklaşık boyutlarındaki bu kulenin Roma Döneminde de kulla-
nıldığı görülmüştür. Duvar kalınlığı yaklaşık 2 m. kadar olduğu ölçülebilen 
Hellenistik-Roma Dönemi kulesinin henüz tarihini bilemediğimiz bir zaman-
da tahribat görmesinin ardından bir bölümü kulenin hemen doğusuna bir 
bölümü ise kule üzerine gelecek şekilde Bizans Döneminde kireç harçlı moloz 
taş malzeme ile ama bu kez yuvarlak planlı olarak yeniden inşa edildiği an-
laşılmıştır. Bu geç kulenin Helenistik-Roma Dönemi kulesinin artık görün-
meyecek kadar tahribata uğramış olduktan sonra inşa edildiği değerlendiril-
miştir. Geç kule 178.00 m. yaklaşık seviyesinden itibaren yoğun kireç harçlı 
ve moloz taş dolgusu ile izlenmektedir. Geç kulenin Bizans Döneminde inşa 
edildiği yapım malzemesi harcı içinde tespit edilen Bizans Dönemi seramik 
örneklerinden dolayı düşünülmektedir.

Hellenistik-Roma Dönemi kulesinin dış temel duvarlarının içinde taş yon-
galarından oluşan bir dolgunun olduğu da dikkat çekmiştir. Helenistik sur 
üzerindeki 1.08 m. genişliğindeki kule girişinin Hellenistik kuleyi ortaladığı 
görülmüştür. İç kapıda 180.36 m. seviyesinde ve dört sıra blok hâlinde ko-
runmuş olan Hellenistik kapı açıklığına karşın, alanın eğimi nedeniyle kule 
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duvarlarının korunmuş yükseklikleri yaklaşık 179.00 – 177.50 m. aralığında-
dır. Güney surun beden duvarı gibi, kulenin kesme taş bloklarla cephelenmiş 
duvarları da anakaya üzerine inşa edilmişlerdir.

Smyrna’nın akropolisi olan Kadifekale’de yürütülen çalışmalardan biri de 
özellikle yayınlarda ve haritalarda Şapel ve bazen Şapel/Mescid olarak bili-
nen yapı kalıntları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkarılan yapı izleri 
yapı kalıntısının bir kale mescidine ait olduğunu göstermiştir.1 Ortaya çıkarı-
lan plan özellikleri ile bu yapı İzmir’de tespit edilen en erken Türk-İslâm iba-
det yapısı durumundadır. Kale mescidinin hemen doğu bitişiğinde kısmen 
ayakta duran tonozlu mekân içinde yapılan kazı çalışmaları ise bu mekânın 
sonradan mescide eklemlendirilen bir sarnıç olduğunu göstermiştir.  Kazı ça-
lışmaları ile tonozlu mekânın iki evreli inşa sürecinin olduğu, iç mekân du-
varlarının tuğla kırıklı harçla sıvandığı, tonoz üst örtü üzerinde su toplama 
sisteminin olduğu belirlenmiştir. Su deposu niteliğindeki mekânın en geç 18. 
yüzyıla kadar 14. yüzyılda inşa edilen mescide ibadet için gerekli temiz suyu 
sağladığı düşünülmektedir.

SmYrna aGoraSı

Kentin son yıllarda kazı ve araştırmalara konu olan en önemli arkeolo-
jik alanı agorasıdır. Smyrna Agorası antik kentin merkezinde, dörtgen bir 
alanı kapsamaktadır. Antik Smyrna’nın idarî, siyasî, adlî ve ticarî merkezi 
durumundaki, bugün yaklaşık 129 x 83 m. boyutlarında  ancak görülebilen 
agorasındaki avlu sondajlarında, (Avlu 1 ve Avlu 2) az sayıda da olsa ele 
geçirilen bazı seramik parçalarının M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllara ait olması, bu er-
ken seramik örneklerinin zaman içinde yamaçlar boyunca yüzey akıntıları 
ile başka yerden gelmiş oldukları ile açıklanabilir. Agorada mimarî izlerin 
ancak M.Ö. 2. yüzyıla kadar gitmesi bu olasılığı güçlendirmektedir. Kentin 
Pausanias’tan öğrendiğimiz kuruluş hikâyesinde geçen Nemesisler Tapınağı 
veya kutsal alanının, İskender’den önce de var olduğu kabul edildiğinde ise 

1 Ersoy-Ersoy-Ürer 2014, s. 391-403.
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seramik örneklerinin varlığını normal karşılamak gerekecektir. Bu ikinci var-
sayım dikkate alınırsa, agoranın hemen bitişiğinde veya yakınında Nemesis-
ler Tapınağı veya kutsal alanın varlığının göstergesi olarak değerlendirilebilir 
görünmektedir. Nitekim agorada bulunan bir arşitrav bloğu üzerindeki yazıt 
olasılıkla agoranın içinde veya bitişiğinde, kentin kuruluş öyküsünde önemli 
rol oynayan  Nemesislere ait bir tapınağın veya tanrıçalara adanmış bir yapı-
nın bulunduğuna işaret etmektedir.

Agoranın ilk tasarımı, dönemin diğer planlı kentlerinde görüldüğü gibi 
agora avlu alanının etrafının stoalarla çevrelenmesi şeklinde olmuş olmalı-
dır. Ancak öncelikle avlu alanında sürdürülen sondaj kazılarından anlaşıldığı 
üzere, 50 m.de 3 metreye ulaşan güneydoğu-kuzeybatı yönelimli eğimin to-
lere edilmesi gerekliydi.  Bunun için eğimin bulunduğu kuzey ve batı kenar-
larda inşa edilecek yapılara birer bodrum katı yapılması avlu alanının tek bir 
düzlem hâlinde algılanması için zorunluluktu. Avlu alanında yapılan sondaj 
kazılarında M.Ö. 4. yüzyıla ve sonrasında M.Ö. 3. yüzyıla ilişkin agoradaki 
olası stoa ve/veya diğer yapılara bugün için ulaşılmış değildir. Avlu sondaj 
kazılarında ele geçirilen seramik örnekleri ile sikkeler bu alanda faaliyetlerin 
olduğunu açıklamaktadır. Örneğin 2013 yılı çalışmalarında ele geçirilen ve 
kentin hemen kuruluşundan hemen sonraya ait ve agorada tespit edilen en 
erken sikke örneği olan bir Seleukos II (M.Ö. 246-226) sikkesi bu alandaki fa-
aliyetlerin bir işareti olmalıdır.2

M.Ö. 3. yüzyılın ortalarından itibaren yükselişe geçen ve M.Ö. 2. yüzyılın 
üçüncü çeyreğine kadar Pergamon Krallığının kontrolü altında kalan bölgede 
ve Smyrna’da yaşanan göreceli refah ve barış ortamı Pergamon’da ve kont-
rolü altındaki diğer kentlerde olduğu gibi Smyrna’da da imar faaliyetlerini 
tetiklemiş olduğu görülmektedir. Nitekim Smyrna Agorası Batı Portiko’nun 
bodrum katının doğu duvarı ile Bazilika’nın bodrum katının güney duvarının 
işçilik ve örgü tekniği olarak M.Ö. 2. yüzyıl özellikleri taşıması,  aynı şekilde 
iki yapının da 1. ve 2. galerilerindeki taşıyıcı ayak ve bölme duvarlarında iz-
lenebilen kısmen korunmuş kesme taş temel izleri,  olasılıkla bu yüzyılın ilk 

2 Ersoy-Önder-Turan 2014 102.
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yarısında agora avlu alanının en azından kuzey ve batısında, birer bodrum 
katı bulunan ve yine olasılıkla tek katlı iki galerili birer stoa ile çevrelendiğine 
işaret etmektedir.

Kuzey ve batıda bodrum katlı stoaların inşa edilmesi ile bugünkü avlu 
düzleminin yaratılmış olduğu anlaşılmaktadır. Stoaların bodrum katlarının, 
teras duvarları üzerinde avlu düzlemine açılan pencereler ile ışıklandırılma-
ları ve havalandırılmaları sağlanmıştı. Her iki yapının bodrum katı agoranın 
avlu düzleminin altında kalıyorsa da kuzey ve batı yönlerde ise zemin kat 
durumundaydılar. Yukarıda sözü edilen eğim nedeniyle bu yapıların bod-
rum katları agorayı kuzey ve batıdan çevreleyen sokaklara doğrudan açıl-
maktaydılar. Stoaların alt katlarının sokaklara açılması hem depolama işlerini 
kolaylaştırmakta hem de üst katların aksine kapalı birer mekân durumundaki 
alt/zemin katın aydınlatılması ve havalandırılmasını da destekliyordu.

Avlu alanının doğu ve güneyinin ise nasıl sınırlandırılmış olduğuna iliş-
kin bilgiler bugün için kazı çalışmaları yapılamadığından yok denecek kadar 
azdır. Ancak çağdaş örneklerden yola çıkarak avlunun bu kenarlarında da 
stoaların olduğunu beklemek yanlış olmayacaktır.

M.Ö. 129’da Roma egemenliğine girildiğinde avluyu çevreleyen stoaların 
Roma gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığı ve yeniden düzenlen-
dikleri görülmektedir (Çizim: 2). Avlu düzlemi bodrum kat pencerelerinden 
de anlaşılacağı üzere aynı seviyede kalmış ancak bu kez mermer plâkalarla 
kaplanmıştır. Kuzey kenardaki stoa, bodrum katta dört galerili, zemin ve 1. 
katta ise 3 galerili hâle getirilmiştir. Böylece bu kenarda avlu seviyesi üzerin-
de 2 kat yükselen bir bazilikal yapı ortaya çıkmıştır. Bazilikanın bodrum katı, 
agoranın bulunduğu alanın eğimi dolayısıyla hemen önünden geçen Agora 
Kuzey Cadde ile iki kapı (Bazilika Kuzeybatı ve Güneybatı Kapıları) vasıta-
sıyla ilişkisi sağlanmıştır (Resim: 2). Bazilika’nın bodrum katının dört galeri-
sinden üçü sıradan birer galeri formunda iken, dördüncü galeri diğerlerinden 
plan tasarımı olarak farklıdır. Buna göre 4. Galeri’nin doğu ve batı sonundaki 
5şerli mekânlar, doğuda ve batıda merdivenli anıtsal kapılarla kesilmekte ve 
iki kapı arasında da büyük bir salon mekânı yer almaktadır. Söz konusu salon 



22

mekânının fonksiyonu konusunda yeterince bilgiye sahip bulunmamaktayız. 
Buna karşın var olduğu anlaşılan mermer zemin ve duvar kaplamaları ile 
kentin ve agoranın önemli bir prestij mekânı olduğunu da söylemek müm-
kün görünmektedir.

Bazilika’nın avluya göre bodrum katında dikkat çeken mimarî özellik-
lerden bir 3. Galeri’de 63 (74?) adet karşılıklı küçük mekânın yer almasıdır. 
Mekânların Toptancı ve/veya Parakendecilere ait oldukları düşünülmekte-
dir.3 Mekânlara yönelik kazı ve mekân temellerinin konservasyonuna dönük 
çalışmalar hâlen sürdürülmektedir.

Smyrna Agora Bazilikası’nın antik dünyanın anlaşılmasını sağlayan belki 
de en önemli özelliği bodrum katı 1. ve 2. galerilerindeki sıvalar üzerinde 
dünyanın en zengin Graffiti koleksiyonunun yer almasıdır. Konservasyon ça-
lışmalarına paralel olarak graffiti üzerinde papirolojik ve epigrafik çalışmalar 
da sürdürülmektedir. Sıvalar üzerinde kazıma veya boyalı olarak bir harften 
bir cümleye veya bir çizgiden bir tasvire kadar üç bine yakın duvar yazı ve 
resmin bulunduğu hesaplanmaktadır. Pek çok konunun yazıya döküldüğü 
veya resmedildiği duvar yazı örneklerinin birinde, bir Smyrnalı gözlerini iyi-
leştirdiği için adı belirtilmemiş bir tanrı veya tanrıçaya (ancak tahmin edebili-
riz Hygeia?, Asklepios?, zeus?) şükranlarını sunmaktadır.

Agoranın batı kenarını sınırlayan Batı Stoa da yukarıda ifade edilen Ba-
zilika örneğinde olduğu gibi, Roma Döneminde yeniden düzenlendiğinde 2 
galerili plan özelliği ve hemen batısından geçen Agora Batı Sokağın da yapıya 
dâhil edilmesiyle,  yaklaşık 75.50 m. uzunluğunda 18.80 m. genişliğinde, 3 
galerili bodrum katı ile birlikte 3 kat haline getirilmiş, avlu seviyesi üzerinde 
iki kat hâlinde yükseltilmiştir (Çizim: 2).

Batı alan Çalışmaları

2007 yılı sonrası arkeolojik çalışmaları ağırlıklı olarak agoranın batısında 
kalan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce istimlak ve yıkımları yapılan alan-

3 Ersoy-Çelik-Yılmaz 2012, 105-114.
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da sürdürülmüştür. Bu alanda ilk kez Kent Meclisi, Mozaikli Yapı ve Roma 
Hamam Yapısı’na ait kalıntılar tanımlanmışlar ve hâlen ortaya çıkarılmaya 
devam etmektedirler (Çizim: 2). Bu yapılar ile birlikte yine ilk kez Faustiana 
Kapısı’ndan başlayarak Liman Mahallesi’ne uzanan Faustina Caddesi olarak 
tanımlanan cadde, bu cadde ile kesişen ve Mozaikli Yapı ile Kent Meclisi’ni 
batıdan sınırlayarak kuzey-güney doğrultusunda uzanan, Bouleuterion Cad-
desi olarak adlandırılan sokak veya caddenin varlığı tanımlanmıştır.

mozaikli Yapı

61x35 m. yaklaşık boyutlarındaki Mozaikli Yapı’nın hemen  hemen tümü 
ortaya çıkarılmış olmakla birlikte, yapıya adını veren mozaik döşemenin an-
cak yarısının korunduğu gözlemlenmiştir (Çizim: 2,  Resim: 3). Büyük ölçüde 
tahribata uğramış görülen güney yarısında Osmanlı ve Erken Cumhuriyet 
yapılarının hem mozaik döşeme hem de yapıya büyük zarar verdikleri görül-
müştür. Yapının güneyden Faustina Caddesi, batıdan ise Bouleuterion Cad-
desi ile sınırlandırılmış olduğu ve her iki caddeden de merdivenlerle yapıya 
ulaşıldığı tespit edilmiştir. Doğu bitişiğindeki Agora Batı Portiko’nun zemin 
katına 5 adet kapı ile bağlantılı olduğu da anlaşılmıştır. Yapının kuzey yarı-
sında korunmuş olan mozaik döşemeye ilişkin konservasyon çalışmaları sür-
dürülmektedir. Döşemeye ait izler, mozaik döşemin farklı dönemlere ait iki 
tabakadan oluştuğunu, ilk tabaka döşemin deprem ve/veya yangın sonucu 
tahribat görmüş olmasını takiben ikinci tabakanın yapıldığına işaret etmekte-
dir.4 Yapının inşa edildiği noktada temel duvarlarının, teras duvarı fonksiyo-
nu görecek şekilde (özellikle güney ve batı temelleri) inşa edilerek olasılıkla 
buradaki hareketli anakayanın üzerine kil dolgu yapılarak agora avlu sevi-
yesine (14.00/20 m.) ulaştırıldığı anlaşılmıştır. Yapının iki tabaka hâlindeki 
mozaik döşemine ilişkin konservasyon ve restorasyon çalışmaları ile kısmî 
kazı çalışmaları sürdürülmektedir.

4 Bkz. Ersoy-Alatepeli 2011, 17-26; Ayrıca bkz. Ersoy-Yolaçan 2012, 71-80.
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Kent meclisi (Bouleuterion)

Mozaikli Yapı’nın hemen kuzey bitişiğinde, Batı Portiko’nun batı bitişiğin-
de yer alan Kent Meclisi’nin  Mozaikli Yapı ile aynı proje çerçevesinde inşa 
edildikleri anlaşılmaktadır. Mozaikli Yapı’da olduğu gibi, Geç Osmanlı ve Er-
ken Cumhuriyet Dönemi yapılaşmaları nedeniyle mimarî özelliklerinin pek 
çoğunu kaybetmiş olan yapının, kazı çalışmaları batısındaki Bouleuterion 
Caddesi ve kuzeyindeki Agora Kuzey Cadde ile birlikte sürdürülmektedir. 
Meclis yapısının kısmen korunmuş orkestra döşemi (Resim: 4), oturma basa-
maklarını yükseltmek için kullanılan ve alt yapısını oluşturan yarım tonozlu 
galerisi ve ardında aynı amaçla yapılmış 11 adet tonozlu mekânı ile uğradı-
ğı bütün tahribata rağmen yapıyı plan olarak okumak mümkün olmaktadır. 
Yoksun olunan bilgiler için kazı ve malzeme değerlendirme çalışmaları de-
vam etmektedir.

roma Hamamı

Yukarıda sözü edildiği gibi, kamulaştırma ve yıkımların ardından ago-
ranın batı ve kuzeyinde, agoradan daha büyük bir alan arkeolojik kazı ve 
araştırmalara açılmıştır. Yeni alanların niteliksiz yapılardan temizlenmesinin 
ardından agoranın kuzeybatısında yapılan kazılarla ilk kez 2010 yılında bir 
Roma hamam yapısı ile karşılaşılmıştır (Resim: 5). Böylece ilk kez Smyrna’ya 
ilişkin bir hamam yapısının varlığı tespit edilebilmiştir. Son üç yıldır yürütü-
len kısa süreli kazı çalışmaları ile bu hamamın Caldarium bölümü ile Praefur-
nium ve Tepidarium mekânlarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır.

Cadde ve Sokaklar

Son üç yılda, hava fotoğraflarından ve var olan izler üzerinden öngörü-
len agoranın etrafında yer alan sokak ve caddelerden ikisi, üzerinde yapılan 
kısmî kazı çalışmaları ile arkeolojik olarak belirlenmiştir. Bunlar Agora Batı 
Portiko’daki Faustina Kapısı’ndan başlayan ve limana, Kemeraltı’na doğru 
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yönelen Faustina Caddesi (Kemeraltı), Bazilika’nın önünden geçen ve daha 
önce bilinen Agora Kuzey Cadde ile bu iki caddeyi birbirine bağlayan Boule-
uterion caddeleridir.

Smyrna agorası ve Çevresinden Elde Edilen Bilgiler üzerine Bir Değerlendirme

Smyrna Agorası’nın M.S. 7. yüzyılın başlarına kadar yukarıda sözü edi-
len yapıları ile genel çizgilerini koruduğu kabul etmek mümkün olmaktadır. 
Ancak bu tarihten sonra kentin küçülmesine paralel olarak agoranın kulla-
nım dışı kaldığı, zamanla terk edildiği ve avlu alanının mezarlığa dönüştüğü 
görülmektedir. 2013 yılında Avlu 1 sondajında gerçekleştirilen kazı çalışma-
sında ele geçirilen bir mezar örneği bu dönemin en önemli kanıtlarından biri 
durumundadır (Resim: 6).

Smyrna Agorası’nda ele geçirilen sikke buluntuları seramik ve diğer bu-
luntu örneklerine paralel olarak M.Ö. 3. yüzyıl ile M.S. 7. yüzyıl arasında 1000 
yıl boyunca kesintisiz bir yaşamın varlığına işaret etmektedirler.5 Bu sürece 
ilişkin son sikke buluntusu İmparator Heraklius (610-640) Dönemine aittir. 
Bu tarihten sonra uzun bir sürecin sonunda ele geçirilen ilk sikke buluntusu 
VI. Leon’a (886-912) aittir ve diğer buluntuların da gösterdiği gibi artık agora 
mezarlığa dönüşmüş olmalıdır. Smyrna Agorası’nda tespit edilen son Bizans 
sikkesi örneği ise VIII. Mikhael (1261-1282) Dönemine aittir.

Olasılıkla en erken 1308 tarihinde İzmir’e gelen Aydınoğulları zamanın-
da Liman Kalesi (Hisar Cami ve çevresi) ve civarında yaşayan Hıristiyanlar 
ile Kadifekale’yi ele geçiren Türkler arasında terk edilmiş bir tampon bölge 
hâline gelmiş olmalıdır. Bizans’tan Osmanlı’ya miras kalan agoradaki mezar 
geleneği 19. yüzyılın sonuna kadar sürdüğü buluntulardan anlaşılmıştır.

Agoranın batısındaki alanda, yukarıda sözü edilen kamu yapılarında ger-
çekleştirilen kazılar ve bu kazılarda ele geçirilen cam buluntuları 16. yüzyıl-
da Batı Portiko’nun arka duvar izini hemen hemen takibeden bir mezarlık 

6 Ersoy-Önder-Turan 2014, 102 vd.
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duvarının inşa edildiğini ve buradan Kemeraltı’na doğru olan alanda, antik 
kente ilişkin kalıntıların üzerine veya onların temel izlerini ve malzemesini 
kullanarak Osmanlı yapılaşmasının başladığını ve Kemeraltı’nın adım adım 
dolması ile oluşan dolgu alanındaki yapılaşmalar ile birlikte İzmir’in ticaret 
ve üretimin en önemli merkezi hâline geldiğini göstermektedir (Resim: 7). 
Sadece cam buluntuları değil aynı zamanda seramik ve  lüle buluntuları da 
bu sonuca destek vermiştir. Nitekim İzmir Agorası kazılarında bulunan Os-
manlı, Uzakdoğu ve Avrupa seramik örnekleri 17. yüzyılın başına kadar git-
mektedirler.6 2007-2008 yıllarında ele geçirilen çok sayıda sikke 17 yüzyıl başı 
ile 20. yüzyıl arasına tarihlendirilmiştir.7  

Mezarlık hâline gelmiş olan agoranın doğusunda ise, önce 17. yüzyılda 
bir hamam ve ardından Kurşunlu Cami inşa edilene kadar, agoranın doğu 
bölümünde açık hava ibadet yeri olarak kullanılan bir hamazgâh oluşmuştu. 
Bu isim hâlen bu mevki için kullanılmaktadır. Agoranın mezarlık olarak kul-
lanılmasından kaynaklanan ve Osmanlı döneminden günümüze miras kalan 
bir diğer isim Mezarlıkbaşı’dır. Bu isim agoranın kuzeybatısında kalan, Katlı 
Otoparkı’n da bulunduğu mevkiyi tanımlamaktadır. Kültür tarihi açısından 
bir başka öngörüyü de burada konu etmeden geçmek mümkün değildir. Me-
zarlıkbaşı olarak tanımlanan noktada yukarıda sözü edilen Roma Hamam 
Yapısı’nın iki büyük kemerinin bugüne kadar ayakta kalması ve bu noktanın 
İzmir’in geç tarihinin iki önemli sokağı olan Dikilitaş Sokağı ile Havra Soka-
ğının buluştuğu noktada yer alması, 17. yüzyıldan itibaren giderek büyüyen 
Kemeraltı’nın bu adı almasında etken olmuş olmalıdır.

altınParK arKEolojiK alanı 

Smyrna’daki konut ve konut alanları hakkında bilgi sahibi olunan bugün 
tek nokta Altınpark Arkeolojik Alanı’dır. Bu alanda ortaya çıkarılan kalıntı-
lar içinde iki konuta ilişkin bazı bilgiler edinmek mümkün olmuştur. Her iki 

6 Gök 2012, 1vd.
7 Ayhan 2009, 1 vd.
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konut da şehrin kapılarından biri olan Magnesia Kapısı’ndan çıkan anayolun 
üzerindedir.8 Altınpark 1 No.lu Konut olarak adlandırılan konuta anayoldan 
olasılıkla çift kanatlı büyük bir kapı ile girilmekte, girişi takiben kum taşı 
plâkalarla döşenmiş iki dörtgen mekândan geçilerek bir atriuma  ulaşılmak-
taydı. Bu konutun diğer bölümleri arkeolojik kazı sınırının dışında kaldığın-
dan araştırılamamıştır.  

Hemen bitişiğindeki Altınpark 2 No.lu Konut’un da benzer bir giriş sis-
temine sahip olduğu, konutun merkezinde peristilli bir avlu ve çevresinde 
bir dizi odanın bulunduğu anlaşılmıştır. Odalardan birinin mutfak ve banyo 
olarak kullanıldığı görülmüştür. Konutların kazılarında çok sayıda pişmiş 
toprak figürin (küçük heykeller) parçası, günlük kullanıma ait metal kaplar, 
seramikten pişirme ve servis kapları, camdan konu şişeleri ele geçirilmiştir. 

Geç Roma ve Geç Antikçağda Hıristiyanlığın yayılmasının bir yansıması-
nı Altınpark konutlarında da görmek mümkün olmuştur. Nitekim yukarıda 
sözü edilen objelerin yanı sıra en erkeni İ.S. 4. yüzyılı işaret eden bronz haç 
ve buhurdanlıklar, pişmiş topraktan ampulla vb. objelerin ele geçmiş olma-
sı ev sahiplerinin de artık bu inancı paylaştıklarını göstermiştir. Altınpark 2 
No.lu Konut’ta tespit edilen banyo ve mutfak odaları ve bu mekânlara bağlı 
temiz ve pis su hatları, Smyrna’nın en işlek yollarından biri üzerinde yer alan 
bu konutların, ele geçirilen nitelikli objelerin çokluğu da dikkate alındığında, 
Basmane mevkinde Roma ve Geç Antikçağda sosyoekonomik olarak orta ve 
üst gelir grubuna ait ev sahiplerinin var olduğu anlaşılmaktadır. 

Konut alanı olarak belirlenen Altınpark’ta iyi durumda 114 adet sikke 
ele geçirilmiştir.9 Bunlardan en erken sikke M.Ö. 2. yüzyıla ait bir Smyrna 
kent sikkesi olup Hellenistik dönem sadece bu sikke ile temsil edilmektedir. 
Smyrna’nın şehircilik anlamında M.Ö. 3. yüzyılın en geç ortalarında kurum-
sal yapı ve anıtları ile kuruluşunu tamamladığı ve Altınpark’ın sur dışında 
ama kentin doğu kapısına uzanan anayol üzerinde olduğu ve yine bu yol üze-
rindeki mezarlıkların bir parçası durumunda olduğu varsayıldığında, Helle-

8 Ersoy 2011, 1vd.
9 Ersoy-Önder-Turan 2014, 103 vd.
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nistik Dönem sikke buluntularının azlığını normal karşılamak mümkün gö-
rünmektedir. Bu alandaki sikke sayısının M.S. 2. yüzyılda İmparator Hadria-
nus dönemi ile birlikte arttığı görülmektedir. Bu durum diğer buluntular da 
göz önüne alındığında, Hellenistik Dönemde sur dışında kalan Altınpark’ın 
Roma İmparatorluk Dönemi ile birlikte yapılaşmaya açıldığına işaret etmek-
tedir.       

Roma Dönemi ile birlikte Roma İmparatorluk Dönemi kent sikkeleri de ele 
geçirilmiştir. Smyrna’ya ait 9 adet sikkenin yanı sıra Tyateira, Hadrianotherai, 
Kyme, Temnos, Sardes ve İlium kentleri birer adet sikke ile temsil edilmekte-
dir. Altınpark’ın yukarıda da sözü edildiği gibi kente ulaşan anayol üzerinde 
bulunduğu göz önüne alındığında, söz konusu sikkeler komşu kentlerle iliş-
kisini açık bir şekilde göstermektedir. 

Roma Dönemine girildiğinde yolun üzerindeki mezarlıkların ötelendiği 
ve yol üzerindeki alanların sivil yapılaşmaya açıldığı tarafımızdan kabul edil-
mektedir. Yapılaşmanın Augustus’tan sonra M.S. 1. yüzyıl içinde başladığı 
diğer buluntulardan yola çıkarak değerlendirilmiş olsa da sikke buluntula-
rının İmparator Hadrianus ile birlikte başlaması Roma Dönemindeki sur dışı 
yapılaşmanın belki de M.S. 2. yüzyıl ile birlikte değerlendirilmesi gereklili-
ğine işaret etmektedir. Sikkeler üzerinden bakıldığında Altınpark’ta ele ge-
çirilen 2. yüzyıldan 7. yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte ele geçirilen iyi 
durumdaki 70 adet sikkeden 18 adedi 3. ve 17 adedi 4. yüzyıla aittir ve bu 
iki yüzyıla ait sikke sayısı bu alanda ele geçirilen toplam sikke sayısının ya-
rısıdır.10 Bu iki yüzyıldaki sikke yoğunluğu kentin ekonomik refahı ve Altın-
park’taki konutların yoğun kullanımı ile açıklamak mümkündür. Agorada 
olduğu gibi Altınpark’ta da 4. yüzyıla ait sikke yoğunluğu dikkat çekicidir. 

7. yüzyılda İmparator Heraclius (M.S. 610-641) Dönemi ile birlikte 
Altınpark’ta sikke buluntuları kesintiye uğramaktadır ki bu durum Smyrna 
Agorası ile paralellik göstermektedir. Altınpark Arkeolojik Alanı’ndaki ko-
nutların kullanımı dönem dönem yapılan onarım ve eklentilerle bu döneme 
kadar sürmüş olan yaşamın bir yangın ile sona erdiği görülmüştür ki, bu duru-

10 Bkz. Dipnot 9.
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mu Arap saldırıları ile ilişkilendirmek mümkün görünmektedir.  Altınpark’ta 
da 8. ve 9. yüzyıllarda Smyrna Agorası’nda olduğu gibi yine hiçbir sikke bu-
luntusuna rastlanmamaktadır. Bu kesinti Arap saldırıları sonrasında kentin 
sur alanı içine çekilmesi ve güvenlik amaçlı olarak kent sakinlerinin Kadifeka-
le ve Liman Kalesi çevresinde ikamet etmeleri ile ilişkilendirilebilir. 

Altınpark’ta uzun bir kesinti döneminden sonra ilk sikke buluntusu agora-
dan biraz daha sonra 10. yüzyılda İmparator Romanus (931-944) ile başlamak-
ta ve 11. yüzyılda büyük artış göstermektedir. 12. ve 13. yüzyıllar ise sayıca 
az sikke ile temsil edilmektedir. Bu tablo da yine Smyrna Agorası’ndaki sikke 
buluntularıyla paralel bir seyir izlemektedir. Altınpark’ta en üst seviyede ele 
geçirilen yapı izleri bu son dönem ile ilişkilendirilmektedir. Bizans Dönemine 
ilişkin son sikke örneği I. Theodoros Laskaris (1208-1222) Dönemine aittir. En 
son bu tarihten sonra buradaki mimarî izlerden de anlaşılacağı üzere faaliyet-
lerin sona erdiğini de söylemek mümkün olmaktadır.

Altınpark konut örneklerinden yola çıkarak, Basmane mevkinin, hem 
kentin en önemli ana caddesinin geçtiği noktada yer alması (Magnesia 
Kapısı’ndan başlayarak bugünkü Anafartalar Caddesi iz düşümünde lima-
na doğru uzanan cadde), hem de bu caddenin iki tarafında kentin topogra-
fik olarak yapılaşmaya uygun, az eğimli alanlarına sahip olunması, zengin 
Smyrnalılar’ın bu mevkiye ilgi göstermelerine neden olduğunu söylemek 
mümkün görünmektedir. Öyle ki, Philostratos’tan öğrenildiğine göre, kentin 
yukarı mahallelerinde oturanlarla Basmane mevki gibi düz ve deniz kıyısın-
daki mahallelerde oturanlar arasındaki ekonomik yapı farklılığı kentte hu-
zursuzluk yaratıyordu.

Altınpark Arkeolojik Alanı’nda kazı çalışmaları Roma ve Bizans tabakala-
rı ile sınırlı bırakılmıştır. Alanın küçüklüğüne bağlı olarak derinliğin modern 
seviyenin altına çok düşmesi çalışmaların sonlandırılmasında bir gerekçe ol-
muştur. Bununla birlikte, Konak Belediyesi’nin hazırladığı ve Koruma Kuru-
lunca da onaylanan kalıcı Koruma Çatısı projesinin hayata geçmesi beklendi-
ğinden öngörülen sondaj çalışmaları ortaya çıkarılan kalıntıların konservas-
yonunu içeren restorasyon projesi ile eş güdümlü olarak yapılabilecektir.
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Çizim 1: Kale Mescidi’nin olası rekonstrüksiyonu (Bozkurt Ersoy & Akın Ersoy & Ha-
run Ürer, Resim: 7).

Çizim 2: Agora ve çevresinin planı üzerine bir çalışma.
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Resim 3: Mazaikli Yapı.

Resim 1: Önde Helenistik kule girişi, arkada kule duvar 
izleri. Ortada Bizans Dönemi kule izi.

Resim 2: Agora Kuzey Cadde ve Bazilikanın batısonu 
dükkânları.
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Resim 5: Roma Hamamı’nın genel görünüşü.

Resim 4: Solda Batı Portiko, önde Bouleuterion, ileride Mozaikli Yapı (bir bölümü çatı örtülü).
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Resim 7: Smyrna Agorası ve çevresi (2013).

Resim 6: Agora Avlu 1 sondajında tespit edilen mezar.
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1. ıntroduction

Marc WAELKENS

In 2013, the excavations, on site conservation and other scientific research at 

Sagalassos lasted 8 weeks (6 July - 31 August). Mr. Yalçın Yılmazer (Bergama 

Museum) acted as the representative of the T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 

We are most grateful for his help. We also want to express our deepest grati-

tude towards Mr. Hacı Ali Ekinci, director of the Burdur Museum, who since 

21 years has offered us his highly appreciated support, advice and friendship. 

During the 2013 campaign the excavations in the commercial structure 

along the south side of the Upper Agora and in the Macellum, located to the 

southeast of it, could be completed. Already earlier initiated excavations in 

the ‘Urban Mansion’ (previously called ‘Domestic Area’),  in the ‘Imperial 

* Prof. Dr. Marc WAELKENS, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi, Blijde Inkomststraat 21, 
3000 Leuven/BELÇİKA.
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Baths’, and in two structures of the ‘Eastern Suburbia’ (previously known as 
‘Potters’ Quarter’) - a monumental tomb (site PQ 1) and a building for a not 
yet specifically identified communal activity (site PQ 2) - were continued. In 
the north-eastern part of the Eastern Suburbia, a building, already partially 
documented by a test sounding in the past, could be identified as a church 
(site PQ 5). A number of anastylosis projects on the Upper Agora were also 
conducted: the Arch of Caligula rededicated to Claudius; the North-west 
Honorific Column and the Northeast Gate. The repair of some honorific mon-
uments in the centre of the square continued in the meantime.

2.  Excavations at Sagalassos

2. a. the upper city 

Marc WAELKENS

In the upper city, our excavation activities focused on two adjoining com-
mercial structures to the south of the Upper Agora. A building aligning the 
square’s southern edge provided evidence of human activity from the Ear-
ly Hellenistic period until the 7th century AD. During one of its occupation 
phases, in Imperial times, it must have functioned as the Upper Agora’s South 
Portico. Directly to the east of it, at a lower level, the excavations of the Ma-
cellum, started in 2005, came to an end. Since several years our anastylosis 
activities equally focussed on the Upper Agora: two entrances to the square, 
a honorific arch of the ‘triumphal arch’ type in the south-west corner (Arch of 
Caligula, rededicated to Claudius in AD 43) and an arch spanning the street 
giving access to the square from the northeast, could be entirely rebuilt. To-
wards the end of the campaign, with the rebuilding of the North-west Honor-
ific Column, the two columns erected in both northern corners of the square, 
have now been rebuilt temporarily (to be further connected structurally). 
They were part of four, almost identical, nearly 14m high columns once carry-
ing a honorific statue, that had been erected in the Upper Agora’s four corners 
in Late Augustan times.
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2.a.1. ‘upper agora South’ 

Ine Jacobs

The building on the rocky outcrop to the south of Upper Agora was com-
pletely excavated in 2013. This complex, which is c. 30 by 16 m large consisted 
in its final phase of 20 spaces and a portico. Most of the material evidence 
dates back to the 6th and 7th century AD, although earlier (Hellenistic) and 
later (19th-20th century) traces of occupations have been discovered as well. 
This year’s excavations confirmed that the rocky outcrop on which the com-
plex was built initially, probably in the 3rd-2nd century BC, had earlier served 
as an open air stone quarry. Other intentional cuts in the rock testify to a 
multitude of older occupation phases, the dating and the function of which 
will remain uncertain, as they were all erased by the final large-scale occupa-
tion phase of the area. The most noticeable was a longitudinal trench running 
along the south edge of the bedrock (0.38 to 0.68 m wide, max. 0.26 m deep, 
13.42 m long), which probably once functioned as a foundation trench of a 
wall belonging to an older construction. It was dismantled at the latest in the 
second half of the 5th century, when the present-day complex was laid out. 
Two more of the complex’ rooms have been excavated completely this year. 
Room 18 (6.23 by 1.86-2.28 m) gave access to an additional space in the north, 
already uncovered in 2010, and was entered from room 19 (5.82 by 4.47-6.12 
m) at the back of the building (Fig. 1). The preservation of these spaces at the 
rear is rather bad. Traces of occupation, including a dismantled pier in the 
centre of room 19, are abundant but difficult to interpret and impossible to 
date. The architecture at the front of the complex was preserved in a slightly 
better condition. Not surprisingly, most objects came from these rooms as 
well. Apart from almost intact 7th century ceramics, the most remarkable find 
from the last occupation layer in room 18, was a knife with the bone handle 
still attached. Additional soundings in rooms of which the larger part had 
been excavated during earlier campaigns provided some fascinating results 
as well. On top of the bedrock in room 16, a 0.50 m long sword was found. In-
side room 10 a dolium had been installed in the 7th century. When it went out 
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of use, a locally produced amphora was intentionally broken and its sherds 
placed inside the vessel as a ‘sealing’ deposit (Fig. 2). Next of it, against the 
back wall of room 10, a rubbish collector filled with bone and 7th century ce-
ramics was exposed. Additional soundings underneath the South Portico of 
the Upper Agora made it possible to date its southern stylobate to the early 1st 
century AD. It can be assumed that a first portico was built on top of a thick 
stone fill at this time. Numerous later interventions followed, including the 
addition of a foundation wall perpendicular to the abovementioned stylobate 
in the direction of the agora, the function of which again remains unclear.

2.a.2. the macellum 

Julian RICHARD

Marc WAELKENS

Located to the south-east of the Upper Agora, the Macellum was an up-
scale food market devoted to the retail of costly food items such as meat and 
fish. Erected during the last decade of the 2nd century AD, it remained in use 
until the second half of the 6th century. The complex consisted of an open-air, 
c. 19 x 20m wide quadrangular courtyard surrounded on four sides by porti-
coes. A building inscription on the latters’ entablature demonstrated that these 
porticoes and the tabernae or shops behind them on the west, north and east 
side, had been erected by a local benefactor, a former high priest of the em-
peror cult, and dedicated to Commodus, whose name had been erased after 
this emperor’s damnatio memoriae. A tholos or columnar kiosk functioning as a 
water basin, occupied the centre of the courtyard.  According to a 3rd century 
AD inscription the construction of the tholos and the paving of the courtyard  
had been financed by the city. The three rows of shops were extensively re-
built in the course of the 5th century AD. In 2013, the excavations focused on 
the north-west corner of the complex. In 2010 and 2011, a window and a door-
way had been found in that part of the rear wall of the north portico, which 
formed the northern extremity of the west portico as well. Behind them, the 
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lower courses of a barrel vault in brick masonry had been partially unearthed 
along the Macellum’s northern edge. They suggested the presence of one or 
two shops and, perhaps, of a secondary access from the Upper Agora here. 
In 2013, a single space, room 15, was exposed instead (Fig. 3). The elongated 
quadrangular room, measuring c. 13 by 4.80m, had been covered with a bar-
rel vault and occupied the entire northwest corner of the complex. The well-
preserved pavement - which features a gutter and drainage hole for liquids 
- the well-built rubble/brick masonry of the walls and the presence of a solid, 
c. 4.15m high barrel vault in brick masonry suggest that, unlike all other inner 
spaces of the Macellum, room 15 still maintained its original, late 2nd century 
AD shape. During this first building phase, a tunnel starting from the north 
wall of the room, that was closed off at a later date and then provided with 
a pipe for water supply, possibly provided access from the Upper Agora. In 
the 5th century, a well-built structure, shaped like a projecting, vaulted niche, 
of which the function remains unknown, together with a (food?) oven, which 
abutted it to the east, were built in the room’s northeast corner. In the mid-
dle or late 6th century, refuse deposits were regularly dumped in the western 
extremity of the room, where they alternated with sediments deposited by 
occasional runoff from the Upper Agora. Somewhat later, probably during an 
earthquake around c. 602-610,  the vault collapsed, apparently crushed by the 
collapse of the Upper Agora’s South-east Honorific Column. The upper part 
of the column was found still nicely aligned in the upper layers of the stra-
tigraphy. Remains from communal dining found above the collapsed vault 
suggest that this location was still partially occupied afterwards. Amongst the 
finds, the fragments of two 6th century AD ceramic dishes inscribed with texts 
referring to the presence of  “meat [...] under a vault” and food provisions for 
an event lasting three successive days,  might suggest that meat was preserved 
and/or processed in room 15. The presence of water, carefully paved surfaces 
and drainage facilities inside of the room suggest that it was regularly cleaned, 
as one would expect to have happened during food processing. Considering 
the function of macella as slaughterhouses in Late Antiquity, the processing 
and selling of meat in room 15 seems a realistic hypothesis.
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2.a.3. the ‘urban mansion’

Inge UYTTERHOEVEN

Aimee MILES

Marc WAELKENS

In 2013, excavations in the Urban Mansion fully exposed the large peri-
style courtyard (LXIX) in the southern part of this huge, late antique elite resi-
dence’s private wing, built towards the end of the 4th and/or near the begin-
ning of the 5th century AD (Fig. 4). By exposing the entire south-eastern part of 
this peristylium, partially investigated in 2009, 2011 and 2012 already, our un-
derstanding of the building and occupation history of this part of the mansion 
could be further extended and refined. As shown by pottery recovered from a 
test sounding in the courtyard, this area - located to the east of the Early Hel-
lenistic city walls and until recently considered to have been inhabited from 
the 1st century BC onwards only - was occupied during the Late Hellenistic 
Period (at the latest from the 2nd century BC on) and possibly even during 
the Late Classical Period already. During the Imperial Period, two peristyle 
houses (Courtyards XIII and LXIX) had occupied the location, where in Late 
Antiquity the private wing of the Urban Mansion was erected. During the late 
4rd / early 5th century AD, the peristyle courtyard of the southernmost of 
both houses was incorporated into the much larger peristylium (LXIX) of the 
huge, late antique elite mansion. As evidenced by the preserved mortar lay-
ers, the columnar porticoes bordering the more recent courtyard on four sides 
were decorated with - now disappeared - mosaic floors, while their walls had 
polychrome wall paintings following a plain, geometric or figurative pattern, 
of which numerous fragments were found in the collapse layers. A large wa-
ter basin, perhaps during this earliest late antique building phase adorned on 
its north side by a small nymphaeum already, occupied the centre of the peri-
stylium. Covering a surface of 506m² (23.95m by 21.15m), this courtyard can be 
seen as one of the largest late antique courtyards thus far known from domes-
tic buildings in the Eastern Mediterranean. From this Courtyard LXIX several 
spaces could be accessed by means of doors in the rear walls of the porticoes. 
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In 2013, one thus could identify two new spaces to the south (Space LXXXV 
and LXXXVIII) and to the east (Space LXXXVI). The middle room (LXXXV) 
along the south side of the peristylum, provided with a large door, must have 
been the vestibule of the main entrance to the peristylium and to the private 
wing of the mansion. This was confirmed by geophysical analysis of the area 
located to the south of this central courtyard, which established a single row 
of still unexcavated rooms, apparently forming the southern edge of the huge 
mansion now composed of more than 80 spaces already, located on seven dif-
ferent levels. A staircase in the south-east corner of the south portico (Space 
LXXXVII, 3.40m by 3.07m) leading to rooms at an upper floor, demonstrated 
that they had been two stories high. Fragments of a polychrome geometric 
floor belonging to this upper level were found in the collapse layers. At a 
not yet specified point in time the size of the water basin in the peristylium 
was reduced and a masonry-built drainage channel integrated into the mortar 
layer that henceforth filled the southern half of the earlier basin. During the 
6th and 7th century AD other interventions occurred. The presence of a cen-
tral water basin was thus completely abandoned, while new floor levels, as 
well as several cooking places, were created in the porticoes, possibly linked 
to a hostel established  in the courtyard and in some spaces on the adjoining 
terrace to the north, located at a higher altitude. The collapse of the porticoes 
and their upper floors that subsequently took place was probably related to 
the earthquake that hit Sagalassos in the early 7th century AD. Afterwards 
the collapsed peristyle courtyard seems to have been used as a quarry for 
re-usable building materials before it was entirely covered by erosion layers.  

2.a.4. the excavations to the east of the ‘neon library’ 

Hendrik ULENERS

Jeroen POBLOME

In 1991 and 1993, small portions of a structure adjoining the so-called 
‘Neon Library’ to the east were explored, revealing well-preserved remains 
of what was thought to have been a late Roman house, destroyed by a fire. In 
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2012, other parts of this unit were further investigated, and its dramatic end 
was confirmed to have taken place during the late 5th or early 6th century 
AD. The excavations made clear, however, that the house represented a later 
subdivision of an originally unidentified larger, monumental structure. The 
latter’s internal dimensions were established in 2013 as measuring c. 17.15m 
by 6.50m. Study and comparison of deposits surrounding the monumental 
structure revealed that the earliest interventions and management of the ter-
rain can be dated to around the start of our era, when this zone was laid out 
in terraces supporting a phase of urban expansion. Remains of actual houses 
were investigated in the north eastern part of the 2013 excavation area, and 
were datable to the early Roman Imperial period. Around 200 AD, the men-
tioned monumental structure was erected, following a re-arrangement of the 
building terraces and the (partial) abandonment of the houses in this area. 
Possibly the building had a large central room, accessed through a tripar-
tite entrance, flanked on either side with by smaller room. Unfortunately, no 
deposits could be functionally or chronologically linked to this building. Its 
dimensions and lay-out suggest a public function. By the later 4th century 
AD, the unidentified structure was given up and during the 5th century AD, 
the monumental structure was internally re-arranged from three to four units, 
with the presumed house and textile workshop excavated in 2012 remaining 
in place. In the newly organized eastern half of the building, a potters’ work-
shop was installed. In this workshop mould-made and decorated wares, such 
as oil lamps and wine flasks, were manufactured. So far, only one of both 
rooms containing the workshop was fully excavated. The workshop seems to 
have been active in the second half of the 5th and the early 6th century AD. 
In this short time span a very compact succession of modifications took place. 
For example, several kilns were found distributed across the space. In the 
final phase, any remaining kiln in this room was dismantled and its remains 
levelled. The potters now used this space for working their clay in moulds 
and shelving large quantities of those along the walls for drying. Strikingly, 
at least this room of the workshop was abruptly abandoned, in the first dec-
ades of the 6th century AD. Moulds were left on shelves and a variety of 
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tools seemingly in their position of use. When the presumed wooden shelves 
eventually collapsed, the moulds fell on the floor, still more or less in stack-
ing order (Fig. 5). Over 215 more or less complete objects can be linked to this 
final phase (moulds, stamps, (hand)tools and vessels). The detailed study of 
the distribution and nature of the finds should allow a fairly detailed recon-
struction of day-to-day operations. The abovementioned sudden abandon-
ment of the potter’s workshop seems to have happened in the same period as 
the dramatic fire, which destroyed the housing unit in the western part of this 
block, as well as the abandonment of any activity in the neighbouring textile 
workshop.

2. B. the lower city: the ‘ımperial Baths’

Roel Van BEEUMEN

Marc WAELKENS

The aims of the 2013 excavation campaign at the ‘Imperial Baths’ of Sagal-
assos were twofold. During the preceding campaigns, most of the huge cross-
shaped Frigidarium I of the original 2nd century AD male bathing circuit, 
had been exposed. It is the largest room of the Imperial Baths of Sagalassos, 
consisting in a long hall of almost 50 m by 13 m, with two side arms extend-
ing to the west and east. The general shape of this hall was defined by 16 
huge pillars of very large ashlar blocks, at current with curtain walls made of 
mortared rubble and brick courses. The room was covered by vaults in brick-
faced concrete. Around 400 AD it had been closed off from the actual bath 
complex and transformed into a space for communal activity (from the late 
5th until the mid-6th century communal dining), before becoming a work-
shop with bronze and lime kilns in which most of the colossal statues of the 
Imperial family from Hadrian until Marcus Aurelius disappeared, an activity 
that was stopped by the early 7th century earthquake, after which the  space 
was abandoned because of the danger posed by its partially collapsed vaults. 
The long N-S arm of Frigidarium I was composed of a higher, central tower-
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like structure used for illuminating the huge space, flanked at either side by 
a corridor between pairs of niches for undressing along the long sides, thus 
forming a northern and a southern apodyterium. The latter contained since the 
early 5th century the abovementioned colossal statues, while the former was 
found empty. Together with the central tower, this corridor formed a c. 50 
m long and 14m to 17 m (inside the tower) walking space, that because of its 
dimensions most likely functioned as an ambulacrum and as a winter palaestra 
as well. By the end of the 2012 campaign, most of the well-preserved mosaic 
floor of the room, which after an earthquake towards the beginning of the 6th 
century replaced an earlier floor, had been exposed. Only the northernmost 
pair of niches of the north Apodyterium and the corridor in between were still 
covered with debris. Consequently, the first aim of the 2013 campaign was to 
expose this northern extremity of the room and to find the main (northern) 
entrance to Frigidarium I, that had not yet been identified, but expected to 
be found in the northern Apodyterium’s north wall. Secondly, the space to 
the north of Frigidarium I, most likely a room from which the latter could be 
entered, still needed to be excavated as well. In 2013, the remaining part of 
Frigidarium I was excavated and its north wall exposed. This wall is 13.10 m 
long, 1.22 m thick and is preserved up to a height of 2.60 m in the corners and 
up to 1.40 m in the middle. This northern wall has a symmetrical arrangement 
(Fig. 6), with a monumental entrance to Frigidarium I (3.35 m wide) provided 
with two steps that occupied the middle of the wall. The wall sections at ei-
ther side of this entrance contained two identical niches (L.: c. 2 m; depth: 0.60 
m). In both corners the wall contained a vertical groove cut out to receive a 
water pipe that probably drained rainwater from the roof. This year we also 
exposed the last unexcavated part of the mosaic floor consisting of geometric 
patterns such as circles, squares, triangles, scales, etc. The space found to the 
north of Frigidarium I was identified as the still missing open air palaestra 
of the baths. A cleaning of the surface, aerial photography and geophysical 
research demonstrated that the ‘Imperial Baths’ of Sagalassos continue over 
a long distance towards the north, underneath and north of the modern road 
indeed. In fact, this whole area was geophysically surveyed by the team of 
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Branko Mušič (univ. Ljubljana, Slovenia). Based on preliminary results, the 
palaestra presumably measured approximately 33 by 27 m. Two test sound-
ings were undertaken in the south-east corner of the palaestra, respectively 
in the portico and in the south-eastern corner of the actual inner courtyard 
(Fig. 7). From the excavations, we already know that the central court was 
surrounded in the south and the east by a 4 m wide portico. The Corinthi-
an capitals of the porticoes’ columns, the latter supported by pedestals and 
carrying an undecorated entablature, that were ‘windblown’ in the corners, 
demonstrate that this parts of the ‘Imperial Baths’ was only completed dur-
ing the first half of the 3rd century AD. This date is also corroborated by the 
decoration of a large gate with three passages - previously assumed to have 
been a honorific gateway - spanning a street and located near the middle of 
the northern edge of the bath complex, which now, however, could be identi-
fied as its main entrance. The palaestra was contemporary with the 2nd cen-
tury AD construction of the ‘Imperial Baths’. The test-soundings also exposed 
walls of earlier structures, apparently contemporaneous with the ‘Old Baths’, 
which previously occupied the same location and were operating in 10-30 AD 
already. After Sagalassos became in c. 117-119 AD the centre of the Pisidian 
emperor cult, the ‘Old Baths’ needed to be replaced from the 120’s AD on by 
the ‘Imperial Baths’, of which the extraordinary dimensions – if compared to 
the needs of the urban population – were clearly intended to accommodate 
large numbers of visitors attending the Imperial festivals at Sagalassos.

The relationship between the earlier structures found below the palaestra 
and the earlier ‘Old Baths’ is unclear. 

2. C. Excavations in the Eastern Suburbia

Research during the last two years clearly established that a vast natural 
plateau above the city to the east of the theatre, previously identified as the 
‘Potters’ Quarter’, not only contained dozens of workshops, but also the thus 
far earliest and largest necropolis of the city, the ‘East Necropolis’, as well as 
traces of other (some official and domestic?) structures. Therefore, it is now 
called the ‘Eastern Suburbia’.
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2. C. 1. Excavations at site PQ1 

Johan CLAEYS

Jeroen POBLOME

A 1999 sounding in the eastern part of the Eastern Suburbia revealed the 
outline of a large temple-shaped tomb, a so-called naiskos tomb. In 2012, the 
7.30 by 5.45 m tomb was exposed again and fully excavated. Most of the up-
per structure was dismantled, but the podium as well as the burial chambers 
were intact. Three burial chambers could be studied during that campaign, 
but the northern burial chamber, originally accessible from the cella itself, was 
still closed off. The naiskos is surrounded by a 14 by 14 m temenos. The aims 
of the 2013 campaign were first to establish a more detailed construction and 
destruction history of the site and secondly to (dis)prove the potential pres-
ence of an alternate entrance from the north wall to the northern burial cham-
ber. Both aims could be met by excavating and documenting the stratigraphy 
within a sounding between the naiskos tomb and the northern temenos wall 
(Fig. 8). Even though most of the upper structure of the building had been 
dismantled, the back wall of the naiskos is still standing 3.20 m high (including 
its foundations). The tomb’s foundation trench was cut out straight from the 
ophiolite bedrock underneath. This trench was dug through the remains of a 
Roman Imperial pottery workshop. The finds that could be associated with 
the workshop included patches of Çanaklı clay, some discarded pottery tools, 
some mould fragments and pottery waste. Both the material encountered on 
top of the floor of the workshop and within the fill of the foundation trench 
could be dated to the 2nd and early 3rd century AD, suggesting that the aban-
donment of the workshop coincided with the construction of the tomb. The 
associated water channel segments and patches of raw clay seem to suggest 
that this part of the workshop might have been a clay preparation area. The 
walls of the naiskos, including its podium, were covered with plaster, which 
was still preserved over a height of 1.80 along the back wall. A small niche 
in the face of the northern wall of the naiskos could have been used for plac-
ing an oil lamp. Its position gives an extra argument to reconstruct the initial 
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walking level associated with the naiskos tomb. Indeed, not only the founda-
tion trench was backfilled, but also the remains of the workshop needed to be 
reburied. However, throughout the subsequent centuries two more walking 
levels were in use, each time after partially backfilling the temenos. On top of 
the last walking level we encountered a preparation zone where lime was 
mixed into mortar, an activity that was suddenly abandoned, after which the 
lime started drying up (Fig. 9). This level could be dated to the 5th century AD 
and might represent an effort to reconstruct the naiskos and/or its surround-
ing temenos, an activity that eventually was abandoned.

2. C. 2. Excavations at site PQ2 

Peter TALLOEN

Bas BEAUJEAN

During the 2011 and 2012 campaigns, the east part of a rectangular build-
ing, measuring 10.85 (E-W) by 12.80 m (N-S) and consisting of mortared rub-
ble walls, was excavated in the Eastern Suburbia (Fig. 10) These excavations 
revealed a first construction phase in the first half of the 1st century AD. Inside 
the building there was a rectangular basin of 0.85 by 1.70 m made of mortared 
blocks, that was connected to the south wall; the presence of terracotta water 
pipes suggested its use as a fountain. Shortly afterwards, two walls were built 
perpendicular to the east wall, subdividing the building into different spaces. 
Perhaps at the same time, the original south wall and the water structure were 
dismantled, and the building was extended towards the south, to a length of 
15.3 m. It was partially filled in to create a new and higher floor level. In the 
course of the 2nd century AD, a dump mainly consisting of ceramics (mostly 
tableware) and faunal remains (butchery waste) accumulated against the out-
side of the east wall. This was interpreted as the remnants of a communal 
meal, possibly identifying the building as a club house for the people active 
in Eastern Suburbia. Sometime during the 4th or 5th century AD, the building 
was abandoned and its walls were dismantled. Subsequently, it was filled in 
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by refuse consisting of potsherds and building material. The main aim of the 
2013 excavation campaign at the so-called ‘Association Hall’ was to expose 
the west wall of the structure over its entire length and thus completing the 
plan of the outer walls of the building. The excavations identified the hall as 
a structure with well-built walls, consisting of regular shaped blocks on the 
outside and mortared rubble on the inside. Part of its floor, covered with brick 
and tile fragments, was also exposed. Though further indications to confirm 
the alleged function of the building as a club house were not found, it was 
possible to trace the history of the site after its abandonment. The filling-in of 
the structure during the 5th and early 6th century, using potters’ waste, not 
only confirms its post-abandonment fate as established in 2012, but also hints 
at the ongoing activity of the nearby workshops, including the neighbouring 
coroplast workshop. A robbers pit, cut through the west wall shortly after-
wards, is indicative for the search for building material in the area during the 
same period. Hardened surfaces created by deposits of stone during the 6th 
century, found to the west of the abandoned building, may have been part of 
infrastructural works to make traffic in the Potters’ Quarter easier. A rubble 
wall built on top of the southern part of the filled-in building at some point 
during the second half of the 6th century represented the last sign of human 
activity in the area of the so-called ‘Association Hall’.

2. C. 3. Excavations at site PQ5 

Peter TALLOEN

Bas BEAUJEAN

The archaeological survey of a prominent elevation in the northeast part 
of Eastern Suburbia in 2007 revealed the presence of a rectangular building 
with an east-west orientation, 26.50 m long and 12.85 m wide. Its walls were 
built of mortared rubble stones with ashlars at the corners. At the eastern end 
of the building a semi-circular apse with a diameter of 6.50 m could be dis-
cerned; this identified the building as a church (Fig. 11). At its western end the 
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building was accessible through three entrances from an earlier rectangular 
structure (12.85 by 3.85 m), interpreted as a narthex or vestibule. The excava-
tion campaign of 2013 allowed the church to be identified as a tripartite pillar 
basilica, provided with two rows of pillars separating the nave from the aisles 
and carrying arcades composed of bricks and tuff blocks; a pastophorion was 
found on the south side of the apse. The material retrieved from the foun-
dation trenches of its walls indicated that the construction of the sanctuary 
occurred during the first half of the 6th century AD. This building project 
implied the creation of a terrace in the slope of the mountain, and was accom-
panied by the construction of a water channel built of rubble stones set into 
the mother soil. Although the interior of the building had possessed liturgical 
furnishings and painted wall decorations, no permanent floor had yet been 
installed. Traces of a wooden floor were found instead. Shortly after the con-
struction of the church, a burial pit was arranged in the foundation trench of 
the south wall outside the building, in which a wooden coffin containing the 
remains of an adult male was placed, oriented towards the east. Soon after the 
middle of the 6th century AD an additional structure (11.20 x 10 m) consisting 
of three successive rooms was built parallel to the south wall of the church, 
together with an additional retaining wall, constructed between the east wall 
of the church and the original terrace wall. A dump of waste in the western-
most room and a pottery concentration in the easternmost one suggest a last 
phase of occupation of this south annex during the late 6th - early 7th century. 
During the first half of the 7th century, the building was abandoned and its 
content - except for a buried dolium and some ceramic objects - completely 
removed, which explains why no clear function could be determined for the 
structure anymore. It was also at this time that the basilica was abandoned 
and stripped of its content, as its furnishings were in the process of being re-
moved. Some of the latter, namely pieces of the ciborium, were found outside 
the church. Then the roof, arcades and walls of the basilica collapsed, un-
doubtedly the result of seismic activity, given the nature of the debris depos-
its. This can most probably be related to the massive earthquake that struck 
the city of Sagalassos during the early 7th century AD.
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3. restoration activities on the upper agora

3. a. anastylosis process of the arch of Claudius

Ebru TORUN

The sectors that contained the collapse of the monumental arch that marked 
the south-west entrance of the Upper Agora were excavated in 2010 by a team 
led by I. Uytterhoeven. A large number of blocks were visible on the surface. 
At the end of the excavations, practically all collapsed pieces of the Arch of 
Claudius were retrieved with few missing parts, while the socle blocks of the 
two piers were found slightly displaced, yet still in situ. A team of architectur-
al conservation specialists led by E. Torun conducted the anastylosis project. 
Documentation starting with and carried out in tandem with the excavations is 
a crucial component of any anastylosis project. Therefore, a careful documen-
tation of the collapse layers and the stone situations in the trenches were given 
utmost priority, followed by an organised and documented stone platform 
where the lifted pieces were stored for further study. This crucial stage of the 
project provided reliable information concerning the original position of each 
architectural piece on the monument. Architectural blocks and the in situ sec-
tions together with the surroundings of the structure were further documented 
and studied to establish the restitution of the arch. The team benefited from a 
prior architectural investigation and preliminary restitution of the monumen-
tal arch made by M. Waelkens in 1987. The relationship of each building block 
and their original location on the structure were estimated based on their at-
tributes such as order, find location, connection holes, decoration, inscriptions 
and surface treatment. However an absolutely reliable restitution of the struc-
ture was only definitely determined after the mock-up trials on the site. During 
these fundamental stages of the project, many architectural and historical facts 
about the monument were revealed besides its physical composition. Some 
of these interesting results can be summarized as follows: the arch was most 
likely dedicated initially to Caligula (AD 37-41) whose name seems to have 
been erased from the central part of the frieze facing the agora. The lines of an 
erased inscription were noticed on two central frieze blocks of the east façade 
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Two separate inscriptions were documented at the south and north ends of the 
frieze on the same façade, one re-dedicating the arch to Claudius in the year 
AD 43, the other one mentioning that statues of Tiberius and of his deceased 
brother Germanicus had been set up on top of the monument. Two other short 
inscriptions were noticed on the architrave blocks facing the agora, mention-
ing “Kalliklès, son of Dareios”. Most likely this was the name of the benefactor 
who financed the construction of the arch. Perhaps his name was written a 
second time on a more central place, as the first inscription was not very well 
visible behind the South-west Honorific Column of the Upper Agora. During 
the trial mock-ups, the team has also documented that the cornucopia reliefs on 
the two faces of the keystone were not mere decorative features but were used 
to resolve the problem of matching the front planes and fasciae of the voussoirs 
of both halves of the arch, which otherwise would not meet perfectly in the 
middle. Architectural blocks were individually and systematically repaired for 
structural and surface cracks. Only twelve supplemental pieces were carved 
using a pantograph for missing fragments that were necessary for structural 
reasons. Several trial mock-ups of the monumental arch were built on the site 
during two excavation seasons. The definite re-building of the arch started in 
2012 and was completed in 2013 (Fig. 12). The original logic of connecting adja-
cent blocks and stone courses were respected, although the ancient iron dowel 
and clamps, set in a bed of lead, were replaced by fibreglass bars and ropes 
fixed in epoxy, a technique that has proven successful since mid-1990’s at Sa-
galassos. Neoprene earthquake isolator layers were used underneath the socle 
of the arch and underneath the architrave. At these locations, vertical connec-
tions were not provided on the ancient system either, allowing certain parts to 
move separately during an earthquake. Finally surface cracks and joins were 
sealed with appropriate lime mortar.

3. B. restoration of the upper agora monuments

Semih ERCAN

The restoration programme of the Upper Agora and its monuments con-
tinued in 2013. Documentation and study of the North-West Honorific Col-
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umn, the North-East Gate of the agora and some of the central honorific mon-
uments and statue bases were the focus of the campaign. The North-West 
Honorific Column was for the most part completed and re-erected (Fig 13). 
The investigations on the North-east Gate resulted in a first re-assembling of 
all available archivolts and some of the adjacent wall blocks (Fig. 14). Further 
study and documentation of the available and fitting pieces will lead to the 
restitution and final anastylosis of the north-eastern entrance to the Upper 
Agora. The trial set-up also indicated that while the voussoirs most likely 
were put into place at a more recent date, the south pier of the arch was in-
corporated into the north wall of the North-east Building of the Upper Agora, 
dating them to the reign of Augusts, equally the date of the honorific columns 
standing in the four corners of the square.
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Fig. 1: Upper Agora South, rooms 18 and 19.

Fig. 2: Upper Agora South, room 10. Sherds of a locally 
produced amphora intentionally broken and placed 
inside a dolium.
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Fig. 4: ‘Urban Mansion’, peristyle courtyard LXIX. Re-erected 
columns of the west portico.

Fig. 3: Macellum. General view of room 15.
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Fig. 6: ‘Imperial Baths’. North wall of Frigidarium 1.

Fig. 5: Excavations to the east of the ‘Neon Library’. Stacked 
mould fragments fallen from the shelves in the work-
shop room.
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Fig. 8: Site PQ 1. View on the eastern profile of the 2013 sounding 
behind the naiskos tomb at site PQ 1. To the right the plas-
tered back wall of the naiskos tomb.

Fig. 7: ‘Imperial Baths’. View on the southeast corner of the pala-
estra.



57

Fig. 9: Site PQ 1. View from the southwest on the 5th century 
AD mortar preparation area, showing the solidified 
lime. The northern temenos wall is visible on the left, 
the backfilled sounding on the right.

Fig. 10: Site PQ 2. Ground plan of the so-called ‘Association 
Hall’.
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Fig. 11: Site PQ 5. Ground plan of the basilica.

Fig. 12: The Claudius Arch and the South-west Honorific column.
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Fig. 13: The North-west Honorific Column on the Upper Agora.
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Fig. 14: The North-east Gate of the Upper Agora. View on the re-assembled vault from the east.
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2013 YILI AcEMHÖYÜK KAZILARI vE SoNUÇLARI

aliye ÖztaN*

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına yürütülen Acem-
höyük kazıları 16.06.2013- 18.09.2013 tarihlerinde sürdürülmüştür1.  Kazılar 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Türk Tarih Kurumu ile Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nin maddî katkıları ile gerçekleşti-
rilmiştir2. 2013 çalışmaları,  kazılar, kazı sonrası koruma önlemleri ve depo 
düzenlemesi olarak iki grupta toplanır. 

1. Kazılar

2013 yılı arazi çalışmaları eski kazı alanlarının genel temizliği sonrasın-
da höyük üstündeki iki alanda sürdürülmüştür. Bunlardan ilki Sarıkaya 
Sarayı’nın güneyinde, diğeri höyüğün güney yamacında yer almaktadır. 

* Prof. Dr. Aliye ÖzTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.

1 2013 yılı kazılarına Yard. Doç. Dr. Hamza Ekmen (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Emel Oybak, 
Ass. Prof. Dr. Benjamin S. Arbuckle, Yrd. Doç. Dr. Remzi Kuzuoğlu, Arş. Gör. Metin Batıhan, 
Arş. Gör. Ayşe Gül Erden, arkeologlar Ayşe Özkan, doktora öğrencisi Ali Rıza Gouchi, Hüseyin 
Bildirici, yüksek lisans öğrencisi Said Mırzai, Y. Mimar N. Cansen Kılıççöte, Arkeoloji Bölümü 
öğrencilerinden Yusuf Ercan, stajyer öğrenci olarak Rıdvan Özdoğan, Hüseyin Yıldız, Cansu Tö-
rer, Ebru Kıyıcıoğlu, Çağrı Önal, Deniz Kutlu, Elçim Oğulcan Aydın, Cem Pörklü katıldılar. Ka-
zılarda açığa çıkarılan eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemlerinin bir bölümü Restoratör 
Ahmet Sansar tarafından yapıldı. Kazıda görev yapan meslektaşlarıma, öğrencilerime özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.  2013 yılı kazısında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili 
uzmanı olarak Aksaray Müzesi’nden Arkeolog Fariz Demir görev yaptı. Kendisinin uyumlu, 
görevini ciddi ve her zaman işleri kolaylaştırıcı yaklaşımı bizlerin kazıyı sağlıklı sürdürmemizde 
en büyük etken oldu. Değerli meslektaşıma teşekkür borçluyum.

2 Kazıya maddî destek sağlayan kuruluşların yöneticilerine ve başta bürokratik işlemler olmak 
üzere kazının değişik sorunlarının çözümünde yardımcı olan Aksaray Valisi Sayın Selami 
Altınok, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Ramazan Altundağ, Genel Sekreter yardımcısı 
Mehmet Çapan Altındal, Muhasebe Müdürü Kenan Çelik ile Türkiye İş Kurumu, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.
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a.  Sarıkaya Sarayının Güneyindeki Kazılar

Sarıkaya Sarayının örtü projesinin oturacağı kısımların arkeolojik açıdan 
incelenmesi amacı ile 2012 yılında yapının batı kıyısında kazılar yapılmıştı. 
2013 yılında benzer çalışmalar sarayın güney kıyısında gerçekleştirildi. Bu 
amaçla VA- YA/49 plan karelerinde başlanan kazılar doğu ve güney yönleri-
ne doğru geliştirilerek VA- YA/50- 51, AB/49- 50 plan karelerini kaplayacak 
hale getirildi. Bütün bu alanlarda Demir Çağına ait bazı duvar kalıntıları ile 
Koloni Çağının II ve IV. kat zamanına ait mimarî ve küçük buluntular açığa 
çıkarıldı (Resim: 1-2). 

2013 yılında bu kesimde ele geçirilen en geç kalıntılar AB/ 49 plan karesi-
nin güneyinde açığa çıkarılanlardı. Biri Demir Çağı diğeri Helenistik döneme 
ait iki yapı katının kalıntıları Sarıkaya Sarayı’nın bu kısmındaki tahribatın be-
lirtilen zaman dilimlerinde de sürdüğünün kanıtı idi. Bunlardan biri AB/49 
plan karenin kuzeydoğu kıyısında korunmuş olan bir mekânın köşesine aittir. 
Temellerinde Sarıkaya Sarayının taşları tek sıra hâlinde kullanılmış, bunun 
üstündeki kerpiç duvarın ise ancak tek sırası korunmuştur. Mekânın doğu 
duvarına bitişik olan ocağı belirlenebilmiştir. Burada ele geçirilen az sayıdaki 
seramik parçası ve ocağın tabanına döşenmiş çanak parçalarına göre kalıntı-
lar erken Demir Çağına aittir. Aynı açmanın batı kıyısında Sarıkaya Sarayının 
taş temellerinin hemen güneyindeki kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanan 
bir duvar ile buna bağlı mekân parçaları farklı bir yapının varlığını ortaya 
koymuştur. Birbirine paralel iki duvar ile bunları bağlayarak iki dar mekân 
oluşturan duvar kalıntıları ve güneydeki duvara bağlanan kısmen korunmuş 
iki duvar parçası ile en az üç farklı odanın kalan kısımları saptanabilmiştir. Bu 
duvarların zA/49 uzanan kısmında, hemen duvar dibinde hasır kalıntıları 
kısmen korunmuştur. 

Daha batıdaki YA- zA/49- 51 plan karelerinde açığa çıkarılan iki yapı katı 
ile temsil edilen mimarî Asur Ticaret Kolonileri Çağının sarayın inşası öncesi 
ve sonrasın tarihlenmektedir. Sarayın yangınında oluşmuş enkazın üstünde 
ele geçirilen II. kata ait kalıntılar yerleşimin diğer alanlarındakine benzer özel-
liklerdedir. Tek sıra kerpiçten yapılmış konutlar çok odalıdır. Birbiri ile bağ-
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lantılı olan odalarda platform, ocak gibi donanımlar yer alır. Bazı kısımlarda 
birbiri üstüne gelen yapılar bu kesimde aynı döneme ait en az iki evrenin 
varlığını ortaya koyar. Aynı durum çöp çukurları için de geçerlidir. İçlerinde 
çoğunlukla hayvan kemikleri ve bitki kalıntıları ile Koloni Çağının geç evresi 
özelliklerindeki kapların parçaları ile bazı metal parçalar ele geçirilmiştir. 

Bunlardan VA/51 plan karesindeki odanın güneydoğusunda 2.50 X 1.50 
m.lik bir seki yer almaktadır (Resim: 3). Çoğu seki üstünde bulunan 16 ağır-
şak, tunç çuvaldız, iki kirkit buranın dokuma işlevli kullanılmış olabileceğini 
göstermektedir.

VA- YA/48- 49 plan karelerinde yapılan kazılarda, doğu- batı yönünde 
uzanan en az iki büyük mekânlı bir yapı açığa çıkarıldı. Duvarları temel se-
viyesinde ahşap hatıllarla desteklenmiş odalar birbiri ile bağlantılıdır (Resim: 
2-3). Kuzeydeki A mekânı 5.00x 4.00 m., güneydeki B mekânı 5.00x 3.50 m. 
ölçülerindedir, eşiği düzgün sıvalıdır. Odalardan birinde silindir diğerinde 
damga mühür (Resim: 4) baskıları taşıyan birer tıkaç ele geçirilmiştir. Yapıla-
rın kuzeye uzanan duvarları Sarıkaya sarayının temelleri altına girmektedir. 
Bu durum açığa çıkan yapıların saray inşasından hemen önceye, IV. kat za-
manına ait olduğunun da en önemli kanıtıdır. 

YA/50- 51 plan karelerini kaplayan büyük bir yapı en az üç odalıdır. II. 
kata ait olan bu yapının odalarından biri sahip olduğu seki ve ocak gibi dona-
nımlarına göre mutfak olmalıdır. Bunların batısındaki VA/49- 51 plan kare-
lerinde ise farklı kalıntılar alanın büyük ölçüde tahrip edildiğini göstermek-
tedir. VA/49 plan karesinde Sarıkaya Sarayının son oda sırasının temelleri 
hizasında ve onların hemen güneyinde ağaç kalıntılarına rastlanmıştır. Biri 
kuzey- güney, diğerleri doğu- batı yönünde birbirine paralel olarak uzanan 
12 ağaç da kömürleşmiş durumdadır. Uzunlukları 1.60- 2.30 m. arasında de-
ğişen ağaçların işlevi belirlenememiştir. Bu kalıntıların güneyinde henüz bir 
anlam ifade etmeyen iki duvar parçası dışında VA/50- 51 plan karelerinde de 
ağırlıklı olarak II. kata ait kap parçaları içeren bir dizi çöp çukuru ile bir plan 
vermeyen duvar parçalarına rastlanmıştır. 

Bu kalıntıların hemen altında herhangi bir mimarîye rastlanmamış olması-
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na karşın saraya ait yangın enkazı yaklaşık 50 cm.lik bir dolgu oluşturmuştur. 
Bu yangın dolgusu içinde, VA/51 plan karesinde bir küçük tablet ele geçti. 
Eski Asur dilinde yazılmış 10 satırlık bilgi içeren tabletin sağ kenarı kırıktır. 
Tabletin bulunduğu seviyenin yaklaşık 40 cm. kadar altından itibaren yangın 
dolgusu sona ermekte ve bu dolgunun hemen altında da Koloni Çağının IV. 
katına ait mimarî kalıntılar yer almaktadır.

B. Höyük Yamacındaki Kazılar

Höyük yamacında 2011- 2012 yıllarında yapılan kazılar, kentin Eski Tunç 
Çağına (XI. Kat) ait surunun bir bölümünün saptanmasını sağlamıştı. 2013 
yılında yamaçtaki kazılar birbirine yakın iki alanda geliştirildi. Bunlardan 
ilki surun uzantısını araştırmak için elverişli doğu yönünde, konstrüksiyonu 
anlamaya yönelik olan ikincisi daha önce kazılan kısımların güneyinde idi 
(Resim: 5). 

XI. kat surunun doğuda kavis yaptığı kısmın incelenebilmesi için kuzey 
güney doğrultusunda 3.5 plan karede kazılar yapıldı. Yakın zamana kadar 
köy evleri barındıran bu açmaların hemen hepsinde 1.00 – 1.50 m. derinliğe 
kadar eski köy evlerinin tandır ve diğer donanımları ele geçti. Açığa çıkarılan 
18 tandır ve birbirine bitişik olarak inşa edilmiş yapılar alanın neredeyse ta-
mamını tahrip etmişti. FB/48 plan karenin doğu kenarına yakın bir kısımdaki 
kerpiç silo 2.50 m. çapındadır. Çevresinde ele geçirilen kap parçaları ve 2009 
yılında EB/48-49 plan karelerde ele edilenlerle olan benzerliği göz önüne alı-
narak bu siloyu da Asur Ticaret Kolonileri Çağının II. katına tarihlemek ge-
rekmektedir. 

FB/48 plan karedeki en belirgin mimarî, açmanın kuzeybatısında yer alan 
VII ve VIII. Kat yapılarına benzer nitelikteki iki mekândır (Resim: 5-6). Biri 
dikdörtgen diğeri yamuk planlı iki odanın tabanlarında ve çevrede ele ge-
çirilen kap parçalarına göre kalıntılar VII. Kata ait olmalıdır. Bu odalardan 
birinde taban üstünde, yerinde kırılmış olarak ele geçirilen iri bir obsidiyen 
çekirdek âlet üretiminin yerleşim içinde gerçekleştiğini göstermesi bakımın-
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dan önemlidir. Aynı açmada ve hemen güneyindeki açmada ele geçirilen ge-
yik ve ceylan boynuzları ile kesilmiş parçaları üretim çeşitliliğini de gösterir 
(Resim: 7).

2012 yılında sur dışında, güney yönde yapılan kazılar surun bir toprak 
yığma set/ glacis ile desteklendiğini, bu setin sur bedenine birleşen kısımda 
düzleştiğini göstermişti. 2013 yılında surun dışında, toprak setin inşa tekniği-
ni anlayabilmek ve taban seviyesine ulaşabilmek için BB-EB/52 plan kareler-
de kazılar yapıldı. Toprak yığma setin önceki yıl bırakılan seviyeden itibaren 
DB- EB/52 plan karelerin tamamını kaplamaktadır. Öte yandan detayları aşa-
ğıda açıklanacak daha sonraki dönemlere ait yapılar nedeniyle toprak yığma 
setin tamamı incelenemedi. Yine de toprak yığma setin bazı özellikleri belirle-
nebildi. DB/52 plan karesinde çok iyi korunmuş yüzeyi pürüzsüz bir biçimde 
sıvalı iken EB/52 plan karesinde tahribat gören kısımların, toprakla dolduru-
larak üst üste sıvandığını, kalın bir çamur tabakası ile kaplanan dış yüzün ev 
tabanlarında olduğu gibi sıkıştırılarak düzleştirildiğini göstermiştir.

Önceki yıllarda, sur bedeni üstünde ve toprak yığma setin bedene yakın 
kısmında bol miktarda ele geçirilen sapan tanelerinin sayıları eğimli alanda 
epey azalmıştır. 2013 yılında bulunan 55 sapan tanesi öncekilerle benzer bi-
çim ve ölçülerdedir. Toptak setin üstünde bunlarla birlikte ele geçirilen kap 
parçalarının hemen hepsi Acemhöyük’ te VII- XI. yapı katlarından tanınan 
tiplerdedir. Bu parçalar dönemin topografyasına uygun olarak bu kısma sü-
rüklenmiş olmalıdır. Az sayıdaki parça ise daha geç dönemlere ait yapılaşma-
lardan kalanlardır. Toprak sete ait ulaşılan en alt seviyeye yakın bir konumda, 
setin sıvanmış düzgün yüzeyi üstünde ele geçirilen taştan yapılmış ayak bi-
çimli mühür Eski Tunç Çağının önemli buluntuları arasındadır. Set üstündeki 
bir diğer buluntu da pişmiş topraktan yapılmış kurs gövdeli yassı bir idol 
parçasıdır (Resim: 8). 

2013 yılı kazıları surun kuzeydoğuya doğru bir kavis yaptığını ana gövde-
nin birçok yerde 5.50 m.lik ölçüsünü koruduğunu göstermiştir. Doğuda yeni 
açılan kısımla birlikte sur 55.00 m. uzunluğa ulaşmıştır. Şimdilik, çamur blok 
halindeki şevin giderek dikleşen bir biçimde kenti çevrelediği (Resim: 6), şe-
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vin belirlenen en dış noktasının sur gövdesine 14.00 m. mesafede olduğu ve 
aradaki kot farkının da 6.00 m.yi geçtiği anlaşılmıştır. 

Bunların dışında doğudaki FB/48- 51 ve güneyde BB- CB/52- 53 plan ka-
relerde 2013 yılında yapılan kazılarda VII. yapı katı (Eski Tunç Çağı) ile De-
mir Çağı Dönem’e ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır.  

Vıı. Yapı Katına ait Kalıntılar

2012 yılında sur dışındaki çamur blokajın incelenmesi için yapılan kazı-
larda CB-DB/52 plan karelerinin birleştiği yerde Helenistik Döneme ait iki 
odalı bir yapısı açığa çıkarılmış, onun batısında uzanan bir duvarın da bu ya-
pının kısmen üstüne oturduğu belirlenmişti. 2013 yılında hem bu açmalarda 
hem de güneyindeki BB-DB/53 plan karelerinde yapılan kazılar, alanın XI. 
Kat surunun tahribinden sonraki iki farklı dönem hakkında önemli bilgiler 
sunmuştur. 

Helenistik Dönem yapısı altında kalan duvarın XI. Kat suruna paralel ola-
rak batı yönüne doğru açma sınırına kadar uzanmıştır. Aynı duvarın BB- CB/ 
53 plan karelerinde devam eden kısmı XI. Kat suru şevi üstüne oturmakta içte 
ve dışta düzensiz aralıklarla dışa doğru taşarak üç diş yapmaktadır (Resim: 
9). Duvarın sarı renkli kilden yapılmış kerpiçleri 53x 53 x 8 cm. ölçülerindedir. 
Bu duvarın altında hemen her noktada 20-30 cm. arasında değişen bir kül 
dolgusunun bulunması da ayrıca dikkat çekmektedir. Benzer renk ve ölçü-
lerdeki kerpiçlerin VII. Kat yapılarında kullanıldığı önceki yıllarda belirlen-
mişti. Bunun yanı sıra 2011 yılında açılan VII. kat mekânının hemen altında 
da böyle bir kül dolgusunun varlığı eğimli alandaki bu yapılaşmaların aynı 
dönemin ürünleri olduklarını göstermektedir. Helenistik yapının doğusunda 
yapılan kazılarda ise aynı renk kerpiçlerden yapılmış bir duvarın izleri ancak 
bu yapının altındaki kesitte belirlenebilmiştir. Daha da doğuda ise modern 
köy evlerinin yoğun tahribatının bu derinliğe kadar inmiş olması sarı kerpiçli 
duvarın büyük ölçüde yok olmasına neden olmuştur. 2013 yılında açılan kıs-
mı da eklendiğinde şimdilik üç dişli olarak görülen duvarın uzunluğu 24.00 
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m. ye ulaşmıştır (Resim: 9). Bu duvarın güney kıyısında ele geçirilen kap par-
çaları da VII-IX. katların özelliklerini yansıtan niteliktedir. Aynı duvarın batı 
ucunda bulunan kemikten yapılmış yassı pandantif ise daha önceki yıllarda 
VII. kat evlerinde bulunmuş kemik örneklerin tam paralelidir. Bu özellikler 
göz önüne alınarak işlevini tam olarak açıklayamadığımız bu uzun duvarın 
VII. yapı katına ait olduğunun söylemek mümkündür.

Demir Devrine ait Kalıntılar

2012 yılında CB/52 plan karenin güneyindeki bazı izler bu kesimde bir 
fırının varlığını göstermiş, alanın daha geniş olarak incelenebilmesi için de 
detaylı çalışmalar sonraki yıla bırakılmıştı. 2013 yılı kazılarında BB- DB/53 
açmalarında köy evlerinin 1.00 m.den fazla olan enkazı altında fırının koru-
nan üst seviyesine ulaşılmıştır. Bu noktadan itibaren hem fırın hem de çevresi 
daha dikkatlı bir biçimde incelenmiştir. Fırın ovale yakın bir biçimdedir. Fırı-
nın dış duvarı ince birer kerpiç şeklinde hazırlanmış blokların dik olarak bir-
biri yanına dizilmesi ile hazırlanmıştır. Korunan kısmına göre, bu çevre duva-
rı fırının üst örtüsünden itibaren yaklaşık 20 cm. kadar daha yükseltilmiştir. 
Ancak bu yüksekliğin yarıya yakın kısmı korunagelmiştir. Fırının ortasındaki 
çamurdan kalın tek bir blok tavan/ örtüye destek olmaktadır. Düz tavanında, 
ortaya yakın yerinde iki, bunların çevresinde sekiz tane olmak üzere toplam 
on adet havalandırma deliği yer almaktadır. Doğuya bakan kısmındaki ağzı-
nın açıklığı 40 cm.dir. Fırının ağzı da çevresi gibi dışa bakan kısımları düzgün 
yüzeye sahip tek parça kerpiç bloklarla yapılmıştır (Resim: 9). Fırının içinde 
ve hemen ağzı önünde bulunan bazıları pişmemiş veya yarı pişmiş parçaların 
tamamı Demir Devri özelliği göstermektedir. 

Fırının güneydoğusunda kalan DB/53 plan karede 15x5 m.lik bir alan-
daki bazı bulgular fırın çevresindeki aktiviteler hakkında önemli bilgiler 
sunar. Bunlar alanın tamamına dağılmış durumdaki farklı boyut ve biçim-
lerde çamur tabakalarından oluşan kalıntılardır. Bazıları üst üste oturmuş 
durumdaki oval, dikdörtgen veya şekilsiz biçimlerdeki alanlarda kap yapımı 
için hazırlanan çamurun dinlendirme işlemi yapılmış olmalıdır (Resim: 9). 
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Kil dinlendirme havuzu olarak tanımlayabileceğimiz bu alanlardan 7 tanesi 
2013 yılında saptanabilmiştir. Ortak özellikleri bu alanların bir kenarına katkı 
maddesi olarak kullanılacak elenmiş kumların yığılmış olmasıdır. Bu kısımda 
ele geçirilen az sayıdaki seramik de Demir Devri özellikleri taşımaktadır.  Bu 
parçalar arasındaki tek renkli bir çömleğe ait olanı ile konsantrik daire bezekli 
bir örneğin yer alması fırın ve kil dinlendirme havuzlarının Demir çağı içinde 
daha dar bir zaman dilimine yerleştirilmesini sağlamaktadır. 

 

2. Koruma ÖnlEmlEri VE DEPo DüzEnlEmESi

Kazı yapılan iki alanda da kazı sonrasında ve kerpiç duvarların hava ko-
şullarından bozulmasını asgariye indirmek amacı ile önlemler alınmıştır. Du-
varlar ve toprak tabanlar, kil dinlendirme havuzları, sur gibi kış koşullarından 
etkilenecek alanlar jeotekstil ile örtülmüş, seramik fırını ise önce jeotekstil ile 
örtüldükten sonra üzeri sac ile kapatılmak suretiyle koruma altına alınmıştır.   

2013 yılı kazıları sırasında Acemhöyük’ te kazı evinin yanında yer alan 
depo yeniden elden geçirilmiş. Çalışmaları tamamlanmış olan malzeme di-
ğerlerinden ayrıştırılarak yeniden düzenlenmiştir. 

2013 yılı kazılarında ele geçirilen 54 adet envanterli, 55 adet etütlük eser 
Aksaray Müzesine teslim edilmiştir. 
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Resim 2: Koloni Çağının geç ve erken dönemine ait kalıntılar.

Resim 1: Demir Çağı ile Koloni Çağının geç ve erken dönemine ait kalıntılar.
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Resim 4: Damga mühür baskılı tıkaç, IV. kat.

Resim 3: Koloni Çağının erken dönemi IV. kat yapıları.
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Resim 6: Eski Tunç Çağı suru ve toprak seti.

Resim 5: Yamaçtaki kazı alanlarının genel görünümü.
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Resim 7: Geyik ve ceylan boynuzları.

Resim 8: Pişmiş topraktan idol parçası.

Resim 9: Helenistik dönem yapısı ile Demir Çağı fırını ve 
kil dinlendirme alanları.
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APHRodİSİAS 2013

roland r.r. sMith* 
Esen ÖĞÜŞ

New York Üniversitesi ekibi, Afrodisias’ta 8 Mayıs-22 Eylül 2013 tarihlerin-
de devam eden dört aylık bir konservasyon, restorasyon ve arkeolojik çalışma 
gerçekleştirmiştir. Belli başlı çalışma alanları, Hadrianus Hamamı, Güney Ago-
ra, Tetrapylon Caddesi ve Sebasteion’dur (Resim: 1). Ekip, 53 öğrenci, arkeolog 
ve diğer akademisyenlerden meydana gelmiş, ayrıca 92 işçi çalıştırılmıştır. Ba-
kanlık temsilcileri Gaziantep Müzesi’nden Fatih Mehmet Yıldırım (8 Mayıs-10 
Haziran 2013) ve Marmaris Müzesi’nden Güzin Karaköy’dür (9 Haziran-22 
Eylül).

1.  ÖrEn YEri KonSErVaSYonu VE rEStoraSYonu (resim: 2-3)

Konservasyon, restorasyon ve ören yeri sunumu projeleri Thomas Kaefer, 
Gerhard Paul ve Trevor Proudfoot tarafından yönetilen ekiplerce gerçekleş-
tirilmiştir. 

Hadrianus Hamamı: 2010’da Hadrianus Hamamı’nda başlanan kapsamlı 
proje, kompleksin ana yapısı üzerindeki konservasyon ve restorasyon çalış-
maları ile devam etmiştir (Resim: 2). Arzu Öztürk ve ekibi ile doktora öğren-
cisi Allyson McDavid tarafından mimarî dokümentasyona devam edilmiştir 
(Resim: 3). Oda 8’deki (aleipterion) yıkılmış mimarî parçalar incelenmek üzere 
taşınmış, oda dikkatlice temizlenmiştir. Esas konservasyon çalışmaları Oda 

* Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, New York Üniversitesi Aphrodisias Kazıları Başkanı. Oxford Uni-
versity, Lincoln Professor of Classical Archaeology and Art. Oxford, UK.

 Yard. Doç. Dr. Esen ÖĞÜŞ, New York Üniversitesi Aphrodisias Kazıları Başkan Yardımcısı. 
Texas Tech University, School of Art, Assistant Prof. of Ancient Mediterranean Art. Lubbock, 
TX. 79409. U.S.A.
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4, 5 ve 12’de yoğunlaşmış, burada döşemeler, hipokostlar ve duvarlar restore 
edilmiştir.

Oda 4’te, yani hamamın merkez caldarium’unda yeni bir çalışmaya baş-
lanarak, odanın batısındaki büyük havuza yoğunlaşılmıştır. Burada yapılan 
işlemler arasında, yıkılmış parçaları temizlemek, duvarları sağlamlaştırmak, 
taşları dübellemek, hipokostların tuğla desteklerini onarmak ve çöken dö-
şeme kesimlerini desteklemek bulunmaktadır. Oda 5’teki çalışma neredey-
se tamamlanmıştır: Batıdaki havuzun tuğla ve mermer yapısı onarılmış ve 
odanın güneydoğu köşesindeki mermer döşeme yıkılmış hâliyle sabitlenip 
sağlamlaştırılmıştır. Oda 12’de hipokostların tuğla destekleri güçlendirilmiş 
ve ince mermer döşeme ile yuvarlak havuz tamamen onarılmıştır. Hipokost 
desteklerinin altına ve üstüne ince çelik levhalar yerleştirilerek döşeme des-
teklenmiştir.

taban Suyu Yönetimi: Ege Üniversitesi’nden hidrolog ve paleo-coğrafya 
uzmanı İlhan Kayan kent merkezindeki hidrolojik durumu Mayıs’ta değer-
lendirmiştir. Buna göre, yüksek kapasiteli yeni bir su pompası alınmış ve 
Güney Agora’da kullanılmaya başlanmıştır. Sebasteion Caddesi, Tetrapylon 
Caddesi ve Güney Agora Havuzu etrafındaki antik drenaj kanallarının ince-
lenmesine ve onarımına başlanmıştır. Prof. Kayan’ın ekibi Eylül’de hidrolojik 
sondajlar yaparak kent merkezindeki su seviyesini belirleyecek bir program 
yürütmüştür.

Diğer: Bouleuterion sahne binası arkasındaki kireçtaşı bloklar üzerinde 
konservasyon çalışması yürütülmüştür. Kent surlarının stadyum etrafındaki 
kemerleri ve Stadyum’un güneyindeki tonozlar onarılmıştır. Tiyatro tepesi-
nin batısında yer alan 1970’lerden kalan derin açmalar, Güney Agora kazı 
toprağı ile doldurulmuştur. Tetrapylon ile Tapınak-Kilise arasında kalan di-
ğer eski açmalar da doldurulmuştur. Yönerge uyarınca yedi adet yeni işaret 
plâkası hazırlanarak ören yerine yerleştirilmiştir.

müze Çalışmaları: 2010 yılında İzmir’den Afrodisias Müzesi’ne getirilen ve 
üzerinde büst olan bir alınlık ile Hadrian Hamamı’ndan iki adet konsül pro-
tomu, üzerlerindeki kirlilikten oluşmuş derin siyah sülfat lekelerini gidermek 
amacıyla, ammonyum karbonat ile temizlenmiştir. 
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2. mimarî anaStYloSiS (Resim: 4-5)

Sebasteion Güney Binası (Resim: 4): Sebasteion’un üç katlı güney binasının 
anastylosisi Thomas Kaefer ve Gerhard Paul yönetiminde tamamlanmaya yakın 
hâle getirilmiştir. 2012’de hazırlanan Korint düzenindeki katta Oda 1’e ait Clau-
dius ve Agrippina kabartmasının kopyası yerine yerleştirilmiştir (Resim: 4). Bu-
nun dışında korunmamış olan sütun, sütun başlığı, arşitrav-friz bloğu parçaları 
da kopyalanarak cepheye yerleştirilmiştir. Çalışma en son korniş katında devam 
etmektedir. Restore edilmiş binadaki çatlaklar ve aralıklar harç ile doldurulmuş, 
kopyalanmış kabartmalar ve mimarî parçalar konservatör Joanna Skwiercz ta-
rafından açık kahverengi bir renkle renklendirilmiştir. Sebasteion Güney Bina-
sının batıya doğru uzanan 8 adet açık odası temizlenmiş ve tabanları çakıl ile 
kaplanarak binanın mimarî parçalarını sergilemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Sebasteion Propylonu: Sebasteion Propylon’unun batı tarafının anastylosis’i 
2012‘de başlamış, 2013’te de devam etmiştir. Bütün yapının temeli onarılmış, 
çalışma İon düzenindeki kata yoğunlaşmıştır. İon düzenindeki mevcut blok-
lar onarılmış, bulunamayan kaideler, sütun  tamburları ve başlıkların kalıpla-
rı alınarak kopyaları hazırlanmıştır. Çalışma birinci katın sütunlarının dikil-
mesiyle başlamış, özellikle kapının güney yarısına yoğunlaşmıştır (Resim: 5). 

Diğer: Hadrianus Hamamı ön avlusunun (Oda 15) kolonadı üzerinde 
planlanan anastylosis, antik sütun pedestalleri kırık, çatlak ve dayanıksız 
oldukları için yarım sütunların ağırlığını taşımayacaklarına karar verilerek 
durdurulmuştur. 

3. arazi ÇalışmaSı VE ÇEVrE DüzEnlEmE (Resim: 6-14)

Arazi çalışmaları iki adet uzun soluklu projeye yoğunlaşmıştır: Andrew 
Wilson tarafından yönetilen Güney Agora projesi ve Alexander Sokolicek 
tarafından yönetilen Tetrapylon Caddesi projesi. Bu projeler önemli tarihsel 
ve arkeolojik sorular ile ortaya çıkmış, aynı zamanda Afrodisias’ın merke-
zinde yer alan ve New York Üniversitesi ekibi tarafından son yıllarda restore 
edilen anıtlara (Tetrapylon, Sebasteion, Kuzey Agora portikoları, Hadrianus 
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Hamamı) ziyaretçi ulaşımı açısından çok önemlidir. Projeler, ören yerinin 
ortasından geçen tek bir güzergah oluşturmayı amaçlamaktadır. Tetrapylon 
Caddesi’nde ve Güney Agora havuzundaki (ayrıca ‘Tiberius Portikosu’nda-
ki) çalışmalar aynı zamanda yükselen taban suyu problemini çözmeyi amaç-
lamaktadır. 

Güney agora ve Havuz (Resim: 6-8): Güney Agora havuzunun doğu ve batı-
sındaki kısımlar Kenan Erim tarafından 1980’lerde kazılmıştır. 2011’de havu-
zun su sisteminin detaylı bir incelemesi yapıldıktan ve 2012’de test açmaları 
açıldıktan sonra, Mica ve Ahmet Ertegün tarafından karşılanan, havuzu ve et-
rafını kazmak amaçlı beş yıllık bir projeye başlanmıştır. 2012 açmaları, havuzun 
etrafında bitki tarhları bulunduğunu göstermiştir. Bunlar muhtemelen havuzun 
doğusundaki Agora Kapı’sında bulunan bir yazıtın bahsettiği palmiye ağaçları 
içindir. Bu durumda, ‘Güney Agora’, ağaçlar ve gösterişli bir havuzu bulunan, 
mermer portikolarla çevrili bir park idi. Böylece Agora, Erken İmparatorluk 
Dönemi Roma’daki portikolara, örneğin Philippus Portikosu, Livia Portikosu, 
Pompeius Tiyatro’su önündeki Pompeius Portikosu’na benzemektedir. 2013 se-
zonunda, 1980’lerde tamamlanmadan bırakılan havuzun orta kısmında açmalar 
kazılmıştır. 

Açma SAg. 13.1 (Ben Russell, Andrew Ward, Gabrielle Thiboutot ve Hazal 
Avcı tarafından yönetilmiştir), havuzun içindeki dolgunun batı tarafında ka-
zılmıştır (39.17 x 13.64 m.) (Resim: 6). Açmanın güneybatı köşesinde, havuzun 
duvarını meydana getiren mermer bloklardan bir tanesi, devşirme bir blokla de-
ğiştirilmiştir. Bu bloğun üzerinde bir adak yazıtının sonu görünmektedir. Yeni 
ortaya çıkarılan ve havuzun kenar duvarı etrafındaki oturma yerine benzeyen 
yüzeylerde oyun tahtaları, semboller ve graffiti kazınmıştır. Güney tarafta, dış 
oturma sırasında bir terni lapilli tipi oyun tahtası ile çeşitli daire-içinde-haç ve 
daire-içinde-kare motifi ortaya çıkarılmıştır. İç oturma sırasında ise daire-içinde-
kare motifi ile iki adet hankiyahot, yani menora tipi 8 kollu şamdanı betimleyen 
graffiti bulunmuştur (Resim: 7a). Ayrıca, oturma sıralarının üstü, iki bölgede 
heykel kaidesi yerleştirmek için hazırlanmıştır.

Kuzey tarafta, yine daire-içinde-haç ve daire-içinde-kare motifi yer almakta 
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ve dış kesimde heykel kaidesi yeri ile iç kesimde daire-içinde-haç motifi bulun-
maktadır. Aynı zamanda iç oturma yerinde, açmanın doğu tarafında bir yazıt 
bulunmuştur (Resim: 7b): ΝΙΚΑ / Η ΤΥ/ΧΗ / ΤΩΝ / ΡΟΥ/ΣΕΩΝ – “Kırmızı-
ların talihi kazansın!” Harf formları, dizimi ve yazı tipi daha önce, havuzun gü-
neyinde bulunmuş bir yazıtla aynıdır (aLa 80, sellophoroi veya çöp toplayıcıların 
talihine atıfta bulunmaktadır). Önemli bir bulgu ise şudur: Geç Antik Dönem 
dolgusu kuzey portiko stilobatından sökülen taşların üzerini doldurmaktadır; 
yani bu taşlar dolgunun oluştuğu geç 5.-erken 6. yy.lardan önce sökülmüştür.

Açma SAg. 13.2 (John Sigmier ve Allison Kidd tarafından yönetilmiştir) ha-
vuzun içindeki dolgunun doğu tarafında açılmıştır (38.33 x 11.44 m.) (Resim: 
8). Havuzda en aşağı seviyedeki dolgu tabakalarında bir dizi yapı belirmiştir. 
İki evreli olan bu yapılar, Roma yapılarından devşirme içermektedir ve bir-iki 
kat dikdörtgen duvar örgüsü ve çamur  harcı ile yapılmıştır. Mevcut duvarların 
ahşap veya kerpiç üst yapıları destekleyen temeller olması muhtemeldir. Yapı 
içindeki killi yüzeyden gelen seramik 14.yy.a tarihlidir. 

Sonuçlar: İki adet açma havuzun evrelerini doğrulamış ve detaylandırmıştır: 
havuz ve etrafındaki palmiye bahçesi M.S. 1. yy.da yapılmış (muhtemelen Ti-
berius döneminde); 5. yy.da büyük değişikliklerden geçmiştir (halka drenajın 
dolması, iç ve dış oturma yerlerinin yükseltilmesi ve havuz ile etrafındaki sütun 
sıraları arasının yükseltilmesi). Havuz, 7. yy.da yavaş yavaş toprakla dolmaya 
başlamış, sütun sırası 11. yy.dan önce yıkılmış; daha sonra da, çoktan unutulmuş 
olan havuzun üzerine geç Ortaçağ ve Osmanlı duvarları ve yapıları yapılmıştır. 

Önemli bir bulgu da, havuzun üzerinde bazı yerlerde 1 metreye kadar inen 
dolgunun 1960, 1970 ve 1980’lerdeki kazılardan gelen kazı toprağını içerdiği-
dir. Bu durum plâstik ayakkabılar, porselen kahve fincanları, ilâç şişeleri, tüfek 
fişekleri, el arabası parçaları ve çapa başlıkları gibi modern objelerin bulunma-
sıyla doğrulanmıştır. Dolayısıyla, havuzun içindeki halka drenaj haricindeki 
stratigrafi karışıktır ve tahribata uğramış. 

Çevre araştırmaları. Havuz tabanından örnekler arkeo-botanikçi Erica Rowan 
tarafından analiz edilmiş ve yeni bir sonuç vermemiştir. Halka drenajın içindeki 
katmanlardan alınan örneklerde büyük miktarda kömür ve ufak kemik ile cam 
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parçaları içeren kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca yiyecek kalıntıları da vardır (zey-
tin çekirdekleri, üzüm sapları, tahıl taneleri ve yenilebilir ziraî ürünler).

Havuzla Bağlantılı Heykeller: Eski kazı defterlerinde ve müze depolarındaki 
araştırma sayesinde havuzun orijinal dekorasyonun parçası olduğu düşünülen 
birtakım heykeller tespit edilmiştir. Mavi damarlı mermerden yapılmış iki adet 
kurbağa heykeli havuzun doğu tarafındaki fıskiyeleri teşkil etmektedir. Env. 
71-331, başı hariç bütün hâlde bir kurbağa ve env. 86-75A kurbağanın sol par-
çası olup, bu eser Val Munday tarafından Müze deposunda restore edilmiştir. 
Kaliteli beyaz mermerden (Dokimeion?) yapılmış ve havuzun doğu tarafında 
bulunmuş yunus balığı sırtındaki çocuk heykeli ise (env. 90-5) büyük ihtimalle 
ana su giriş deliğinin yanında durmaktaydı. 

tetrapylon Caddesi (Resim: 9-14): Tetrapylon’dan Sebasteion Propylon’a 
uzanan kuzey-güney caddesindeki kazılar şu amaçlarla devam etmiştir: (a) 
Afrodisias’ın geç antik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarihini aydınlatmak ve 
(b) bu caddeyi ziyaretçilere açmak. Caddenin ve antik drenajının açılması 
aynı zamanda bölgedeki taban suyu probleminin kontrolünü sağlayacaktır. 
2013’te kuzeyden güneye doğru NAve 13.1-4 olarak adlandırılan dört açma 
kazılmıştır (Resim: 9). Bu dört açma Shannon Ness, Jonathan Cox, Kristin 
Newby ve Kemal Baran tarafından yönetilmiştir.

Güneydeki üç açma şunlardır: NAve 13.1, 13 x 25 m.; NAve 13.2, 13 x 7 
m.; and NAve 13.3, 13.2 x 7.5 m. Yüzeydeki Geyre köyü duvarları yıkılmış ve 
ağaçlar kesilmiştir. İlk 1.5 m.de modern malzeme bulunmuştur; bu da gös-
termektedir ki bu bölge 1980’lerde kazı toprağı atmak amacıyla kullanılmış-
tır. Modern Geyre, Osmanlı ve Bizans katmanları kazılmış ve kaydedilmiştir, 
özellikle de 7. yy yıkımından sonra görülen duvarlar çalışılmıştır. 

NAve 13.1’de 2011 yılında bulunulan (NAve 11.5) açık pithosların ince-
lenmesi bunların erken Osmanlı dönemlerine tarihli olduğunu göstermiştir. 
NAve 13.2’de antik bir kapı pervazı in situ caddenin batı stoası ile aynı hizada 
bulunmuştur. Pervaz Geyre duvarları ile çevrilidir. NAve 13.3’teki buluntu-
lar arasında, Geyre duvarının yapımında kullanılan Dokimeion taklidi yerel 
bir lâhdin 75 adet parçası bulunmaktadır. Lâhdin ön yüzüne ait parçalardan 
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biri, nadir rastlanan bir şekilde bir çiftin birbirine sarılmasını betimlemektedir 
(env. 13.9-29: Fig. 11). Aynı açmadan üzerinde kadın başı olan bir cam intag-
lio (env 13.106) ve Myon adındaki “ihtiyarlar meclisi için ilk hamam binasını 
yapan” yerel bir hayırsever için heykel kaidesi de (env. 13-144, Resim: 13) 
bulunmuştur. Bu kaide NAve 13.3’te Ortaçağ duvarının parçası olarak bulun-
muş, bir niş için yapılmış ve caddenin batı stoasındaki duvar örgülü yapının 
ortasındaki nişe oturmaktadır (Resim: 12).

En kuzeydeki açma (NAve 13.4, 10 x 4.3 m.), caddenin doğu stoasındaki 
7. yy. yıkıntısını ortaya çıkarmış ve Roma seviyesine kadar inerek 4. yy.-7. 
yy. arası kronolojiyi ortaya koymuştur. Buradaki önemli buluntular arasında 
cam kaplar, iyi korunmuş bir havan ve havan tokmağı (env. 13.116 ve 13.130) 
ile Erken Roma Döneminden, sapında Silenus motifi betimlenmiş  kaliteli bir 
bronz sürahi bulunmaktadır (env. 13.123-125 ve 13.128, Resim: 14). 

Çevre araştırmaları: Cadde kolonatının ikinci katından, yani cadde üze-
rindeki bir konutun tuvaletinin gider borusundan örnekler alınmıştır. Buna 
göre, borunun üst kısımlarından gelen mineralize materyal incir çekirdeği 
(Ficus carica), üzüm çekirdeği (Vitis vinifera) ve böğürtlen çekirdeği (rubus 
fruticosus agg.) içermektedir. Borunun alt kısmında (kalın blokaj katmanının 
altında) ise demir bir bıçak ucu durmaktadır. Bu bıçak ucu muhtemelen tuva-
let giderini tıkamıştır.

4. DoKümEntaSYon VE YaYın (Resim: 15)

1991’de başlanan detaylı arkeolojik, mimarî ve ören yeri dokümentasyo-
nu Harry Mark, Esen Öğüş ve Roland Smith tarafından yönetilmiştir. Amaç, 
Kenan Erim tarafından ortaya çıkarılan (1961-1990) malzeme ve yapı komp-
lekslerini kayıt altına alarak heykel, yapılar, cadde planı ve kentsel gelişim 
açısından daha iyi bir fikre sahip olmaktır. Şu yapılarda dokümentasyon ve 
yayın çalışmaları yürütülmüştür: Hadrianus Hamamı (Arzu Öztürk, Allyson 
McDavid), Bouleuterion (Ursula Quatember), Tetrapylon Caddesi (Alexan-
der Sokolicek), Afrodit Tapınağı Arkaik temenosu (Kenan Eren), Güney Ago-
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ra (Andrew Wilson ve Benjamin Russell), ve Stadyum (Katherine Welch ve 
Andrew Leung). Ören yerinin yeni bir auto-cad planı Adil Enis Arslan ve 
Serdar Bilgi tarafından hazırlanmıştır.

Gaudin’in Çeşmesi: Tiyatro’nun güneydoğusunda bulunan Gaudin’in Çeş-
mesi üzerinde detaylı arkeolojik ve mimarî çalışma Esen Öğüş tarafından 
sürdürülmüştür. Yapının yeni mimarî çizimleri yapılmış, kullanımı ve kro-
nolojisi ile ilgili detaylı çalışma yapılmıştır. 1970’lerde yapılan cephenin kısmî 
anastylosisinin statik durumu incelenmiştir. 1980’lerde yapı yanına konulan 
alınlık blokları kış mevsiminde yüzüstü düştüğünden, bu bloklar kaldırılıp 
yapı yanındaki sağlam bir platform üzerine yerleştirilerek alınlık yeniden 
oluşturulmuştur (Resim: 15).

Heykel Dokümentasyonu: Önceki kazılarda bulunmuş heykellerin dokü-
mentasyonu, veritabanı kayıtları ve depolardaki objelerin fotoğraflanması ile 
devam etmiştir. Esas yayın projeleri şu malzeme üzerinde devam etmiştir: 
Bouleuterion heykelleri (Christopher Hallett), sütunlu lâhitler (Esen Öğüş), 
ve geç antik heykeller ve yazıtlı kaideler (Julia Lenaghan ve Roland Smith). 
Bu proje için Geç Antik Dönem kaidelerini ve heykelleri kontekst içinde gös-
teren bir dizi çizim yapılmıştır (Ulrike Outschar and Harry Mark) ve kaidele-
rin parçaları Güney Agora’nın batı stoasında yerlerine konmuştur. 

Sikke ve Seramikler: Son yıllardaki kazılardan çıkmış bütün sikkeleri bir ka-
talog hâlinde derleme çalışmasına Ahmet Tolga Tek ve ona yardımcı olan 
Hüseyin Köker tarafından başlanmıştır. Roma ve Geç Roma seramiği çalış-
maları Ulrike Outschar yönetiminde ve Hüseyin Erpehlivan yardımlarıyla 
devam etmiştir. Selçuklu ve Osmanlı seramikleri üzerinde yeni bir çalışmaya 
Muradiye Öztaşkın tarafından başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı hem yeni 
kazılardan çıkan malzemeyi incelemek hem de ören yerindeki İslâmî Dönem 
seramiğinin tipolojisini oluşturmaktır.

Yayınlar: Bu sene Afrodisias monografları serisinden iki adet kitap çıkmış-
tır: C. Ratté ve P. de Staebler (eds), the aphrodisias regional Survey: aphrodisias 
V (Darmstadt 2012) ve R.R.R. Smith, the marble reliefs from the julio-Claudian 
Sebasteion: aphrodisias Vı (Darmstadt 2013). 
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2013 EKiBi 

arkeologlar: Hazal Avcı, Jonathan Cox, Kenan Eren, Hüseyin Erpehlivan, 
Christopher Hallett, Allison Kidd, Julia Lenaghan, Andrew Leung, Shannon 
Ness, Kristin Newby, Esen Öğüş, Muradiye Öztaşkın, Ulrike Outschar, Ur-
sula Quatember, Christopher Ratté, Erica Rowan, Benjamin Russell, John 
Sigmier, Roland Smith, Alexander Sokolicek, Gabrielle Thiboutot, Andrew 
Ward, Katherine Welch, Andrew Wilson. anastylosis mimarları: Thomas Ka-
efer, Gerhard Paul, Sebastian Schenk. mimarlar: Ömer Kıvanç Başak, Robert 
Foy, Gonca Koca, Harry Mark, Allyson McDavid, Lior Melnick, Arzu Öztürk, 
Mary Tsai, Mantha zarmakoupi. Konservatörler: Afiyet Merve Pamuk, Valerie 
Munday, Ariel O’Connor, Shuk Chaen Tan. mermer konservatörleri: Douglas 
Carpenter, Trevor Proudfoot, Joanna Skwiercz, James Wheeler. topograflar: 
Adil Enis Arslan, Serdar Bilgi, Christian Kurtze. Statik mühendisi: Rudolph 
Spiel. Fotoğraflar: Ian Cartwright, Guido Petruccioli. nümizmatlar: Hüseyin 
Köker, Ahmet Tolga Tek. Hidrolog ve paleo-coğrafyacı: İlhan Kayan. 

2013 SPonSorları

Afrodisias Kazıları, New York Üniversitesi ve Institute of Fine Arts ile çe-
şitli vakıfların, özel kişilerin ve grupların desteği ile gerçekleşmektedir: Geyre 
Vakfı, İstanbul (Başkan, Ömer M. Koç), the Friends of Aphrodisias, New York 
(Başkan, Nina Köprülü); the Friends of Aphrodisias Trust, Londra (Başkan, 
Lady Patricia Daunt); ve Aphrodisias Sevenler Derneği, İzmir (Başkan, Lise 
Sur). Restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ana desteği The J.M. Kap-
lan Foundation ve the World Monuments Fund® Robert W. Wilson Chal-
lenge to Conserve Our Heritage’dır. 1984 Foundation mimarlık ögrencilerini 
desteklemektedir. The Kress Foundation arkeoloji konservatörlerini destek-
lemektedir. The Levy Foundation ve Oxford Universitesi’ne ait Craven Fund 
arkeoloji öğrencilerinin sponsorluğunu yapmaktadır.  Aşağıdaki sponsorlar 
Güney Agora ve Tetrapylon Caddesi’ndeki büyük projeleri desteklemektedir: 
Mica ve Ahmet Ertegün, Baron Lorne von Thyssen, the Headley Trust, the 
Malcolm Hewitt Wiener Foundation, ve the Gilbert and Ildiko Butler Family 
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Foundation. Bütün sponsor ve destekçilerimize cömertliklerinden dolayı te-
şekkürü borç biliriz.  

APHRODISIAS 2013

Roland R.R. SMİTH*
Esen ÖĞÜŞ

The New York University team carried out a four-month program of con-
servation, restoration, and archaeological research work at Aphrodisias, from 8 
May to 22 September 2013. Major projects were located in the Hadrianic Baths, 
South Agora, Tetrapylon Street, and the Sebasteion (Fig. 1). The team consisted 
of fifty-three students, archaeologists, and other professionals. Ninety-two lo-
cal workers were employed. The government representatives were Fatih Me-
hmet Yıldırım from Gaziantep Museum (8 May to 10 June 2013) and Güzin 
Karaköy from Marmaris Museum (9 June to 22 September 2013).

1.  SıtE ConSErVatıon anD rEStoratıon (Figs. 2-3)

Conservation, restoration, and site presentation projects were undertaken 
by separate teams supervised by Thomas Kaefer, Gerhard Paul, and Trevor 
Proudfoot.

Hadrianic Baths. The major project in the Hadrianic Baths, begun in 2010, 
was pursued with conservation and restoration work on the main fabric of 
the complex (Fig. 2). Detailed architectural documentation was at the same 
time continued by Arzu Öztürk and her team, and by PhD student Allyson 
McDavid (Fig. 3). In Room 8 (aleipterion), the collapsed architectural pieces 

* Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, Director of New York University Aphrodisias Excavations. Ox-
ford University, Lincoln Professor of Classical Archaeology and Art. Oxford, UK.

 Yard. Doç. Dr. Esen ÖĞÜŞ, Assistant Director of New York University Aphrodisias Excavations. 
Texas Tech University, School of Art, Assistant Prof. of Ancient Mediterranean Art. Lubbock, 
TX. 79409. U.S.A.
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were moved for study and the room carefully cleaned. The main conservation 
work was focused in Rooms 4, 5, and 12, where the floors, hypocausts, and 
walls were restored. 

New work was undertaken in Room 4, the central caldarium of the baths, 
concentrating on the large pool at the west side of the chamber – stripping back 
decayed elements, stabilising walls, dowelling stones, mortar-capping walls, 
repairing brick pillars of hypocausts, and propping up collapsing parts of the 
floor. In Room 5, work is nearly complete: the brick- and stone-work of the west 
pool was pointed up and the marble floor at the southeast corner of the cham-
ber was consolidated as it is, in its interesting collpased state. And in Room 12, 
the hypocaust supports were strengthened and the thin marble paving of the 
floor and the shallow circular pool was fully repaired. Thin steel sheets were 
placed above and between the hypocaust pillars to support the floor.

Water management. The hydrologist and paleo-geographer, İlhan Kayan of 
Ege University assessed the hydrological situation in the city centre in May. 
A new, heavy-capacity pump was bought and put to use in the South Agora. 
Ancient drain channels in the Sebasteion avenue, in the Tetrapylon Street, 
and around the South Agora Pool were studied and repaired. Prof. Kayan 
returned with his team in September and undertook a program of hydrologi-
cal cores to assess the water table in the centre of the site and the surrounding 
area. 

other. Conservation work was carried out on the limestone blocks of the 
wall behind the stage facade of the Bouleuterion. Arches on the inside of the 
City Wall around the Stadium were repaired, as were exposed vaults on the 
south side of the Stadium. Deep trenches on the west side of the Theater hill, 
left open since their excavation in the 1970s, were filled, using excavation 
earth from the nearby South Agora. Further old trenches, notably those be-
tween the Tetrapylon and the Temple-Church, were filled. Seven new direc-
tional signs, made in accordance with the new regulations, were prepared 
and installed on the site.

museum work. A pediment bust and two console protomes from the Had-
rianic Baths, returned to Aphrodisias from Izmir and installed in the Aphro-
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disias Museum in 2010, were cleaned with poultices of ammonium carbonate 
to remove the worst of a deep, black sulphation resulting from outdoor urban 
pollution. 

2. arCHıtECtural anaStYloSıS (Figs. 4-5)

Sebasteion South Building (Fig. 4). The physical anastylosis of the three-sto-
reyed South Building of the Sebasteion was brought close to completion under 
the direction of Thomas Kaefer and Gerhard Paul. The copy of the Claudius 
and Agrippina relief from the Corinthian storey of Room 1, which had been 
prepared in 2012, was fixed in its position (Fig. 4). Several missing columns, 
capitals, and architrave-frieze blocks were copied and also installed in the 
facade. Work continued on the final cornice layer. Cracks and gaps over the 
whole restored building were filled with mortars,  and the copied reliefs and 
architectural parts were toned with a light tan-brown colour by conservator 
Joanna Skwiercz. Eight open rooms of the Sebasteion’s South building, locat-
ed to the west of the restored part, were cleaned and had their floors covered 
with gravel for the storage and display of the building’s architectural blocks.

Sebasteion Propylon. Physical anastylosis of the Propylon at the Sebasteion’s 
west end was begun in 2012 and was pursued in 2013. The foundation of 
the whole structure was repaired and properly established. Work then fo-
cused on the Ionic order. Existing blocks of the Ionic order were repaired, and 
moulds and casts were made of missing pieces – bases, column drums for 
one column, and capitals. Work started on re-erecting the columns of the first 
storey, principally in the southern half of the gate (Fig. 5). 

other. Planned anastylosis work on the colossal order of the forecourt 
(Room 15) in the Hadrianic Baths was stopped after it was found that the 
ancient grey-marble column pedestals are weak, friable, and cracked – and 
liable to split when subjected to the massive vertical weight of the colossal 
double-half-column that sat on them in antiquity. 



85

3. FıElDWorK: EXCaVatıon anD SıtE EnHanCEmEnt (Figs. 6-14)

Field work was concentrated on two longstanding projects, in the South 
Agora, directed by Andrew Wilson, and on the Tetrapylon Street, directed by 
Alexander Sokolicek. These projects are motivated by important archaeologi-
cal and historical questions, and at the same time they are connected parts of 
a larger plan for making the centre of Aphrodisias and it major monuments 
accessible – the major monuments that have been restored by the NYU team 
in recent years (Tetrapylon, Sebasteion, North Agora colonnades, and Hadri-
anic Baths). The two projects are designed to create a new, enhanced visitor 
route through the centre of the site. The work in the Tetrapylon Street and in 
the pool of the South Agora (or ‘Portico of Tiberius’) is also designed to help 
solve the problem of the rising ground water in the site. 

South agora and pool (Figs. 6-8). Part of the South Agora pool, at its east and 
west ends, was excavated by Kenan Erim in the 1980s. After a detailed survey 
of the water system of the pool in the South Agora in 2011 and test trenches 
in 2012, a five-year project, funded in the name of Mica and Ahmet Ertegün, 
to complete the excavation of the pool and its surrounding basin construction 
was begun. The 2012 trenches had demonstrated the presence of planting beds 
around the pool, most likely for the palm trees mentioned in an inscription on 
the Agora Gate at the east end of the complex. The ‘South Agora’ then was prob-
ably more an urban park with trees and an extravagant water feature surround-
ed by long marble colonnades, on the model of contemporary porticus in early 
imperial Rome – such as the Porticus Philippi, the Porticus liviae, and the earlier 
Porticus Pompeii (in front of Pompey’s theatre). In 2013, trenches were dug at 
the east and west ends of the central part of the South Agora that had been left 
unexcavated in the 1980s.

Trench SAg. 13.1 (supervised by Ben Russell, Andrew Ward, Gabrielle Thi-
boutot, and Hazal Avcı) was laid out at the west end of the fill remaining inside 
the pool (39.17 x 13.64 m) (Fig. 6). At the southwest corner of the trench, one of 
the slabs forming the wall of the pool had been replaced with a re-used slab, pre-
serving the end of an inscribed dedication. The newly exposed upper surfaces 
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of the seat-like slabs on top of the pool’s basin wall revealed a variety of game-
boards, symbols and graffiti. On the south side, a merels (terni lapilli) gameboard 
and several cross-in-circle and square-in-circle motifs were revealed on the outer 
seating; on the inner seating were some square-in-circle motifs and two graffiti 
designs that appear to show hankiyahot, menorah-type symbols with 8 candle-
sticks plus a central stem (Fig. 7a). In addition, there were two rectangular areas 
where the surface of the seats had been prepared for a statue base. 

On the north side, there were again a series of cross-in-circle and square-in-
circle motifs, and statue settings on the outer seat, and cross-in-square motifs on 
the inner seats. Also on the inner seat, at the eastern edge of the trench exposed 
this year, was a faction inscription (Fig. 7b): ΝΙΚΑ / Η ΤΥ/ΧΗ / ΤΩΝ / ΡΟΥ/
ΣΕΩΝ –  ‘May the fortune of the Reds win!’ Letter forms, layout, and script are 
identical to an inscription found earlier, on the south side of the pool (aLa 80, 
referring to the fortune of the sellophoroi or litter-bearers). A significant discovery 
was that the late antique deposit fills the gaps left by the removal of some of the 
stones of the north portico stylobate; this shows that these stones were removed 
already by the time the fill was laid in the late fifth/early sixth century. 

Trench SAg. 13.2 (supervised by John Sigmier and Allison Kidd) was opened 
across the east end of the fill remaining in the pool (38.33 x 11.44 m) (Fig. 8). 
Over the lowest silt layers in the pool, a complex of structures was revealed, 
with at least two phases, all constructed in roughly squared rubble masonry, 
including spolia from Roman buildings, bonded with mud mortar, and surviv-
ing one or two courses high. It is possible that the surviving walls served as 
foundation courses for timber or mud brick superstructures. Pottery from the 
somewhat chalky ground surface within the building dated predominantly to 
the fourteenth century AD. 

Conclusions. The two trenches confirmed and added detail to the broad phas-
ing of the pool: construction in the first century AD (probably Tiberian) with 
surrounding palm grove;  major renovation in the fifth century (filling-in the 
ring drain, raising the inner and outer seat-blocks, and raising the ground-level 
between the pool and its surrounding colonnade);  slow sedimentation of the 
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pool after the seventh century, and subsequent major collapse of the colonnade 
before eleventh century; then later medieval and Ottoman walls and structures 
built on top of the long-forgotten pool. 

One important finding was that much of the top-soil over the pool, in some 
places up to 1 m deep, was composed of modern deposits of earth from excava-
tions in the 1960s, 1970s, and 1980s elsewhere on the site. This was shown by 
abundant finds of modern, mid-twentieth century artefacts: plastic shoes, por-
celain teacups, parts of wheel barrows, pharmaceutical glass bottles, rifle bullet-
casings, and small pick-heads. Except inside the ring-drain, the stratigraphy in-
side the pool is heavily mixed and disturbed.

Environmental research.  Samples were analysed from directly over the pool 
base (these brought no new results), and from the layers at the base of the ring 
drain (by archaeo-botanist Erica Rowan). The ring drain samples contained 
large quantities of charcoal and a residue containing small fragments of bone 
and glass. There was also surprising evidence of foodstuffs (olive stones, 
grape stalks, multiple cereal grains and the weed of arable crops). 

associated sculpture. Research in the old excavation notebooks and in the mu-
seum depots identified some of the fountain sculpture that formed part of the 
original decoration of the pool. Two frogs in blue-veined marble are likely to 
have formed the fountains on the arc of the east end of the pool: inv. 71-331 is a 
near-complete frog except for its head, and inv. 86-75A is the left half of a frog, 
in poor condition, that was conserved in the museum depot by Val Munday. A 
statue of a boy on a dolphin in fine white (Dokimeion?) marble, inv. 90-5, found 
at the east end of the pool, probably flanked the central inlet. 

tetrapylon Street (Figs. 9-14). The excavation of the north-south street that 
runs from the Tetrapylon to the Propylon of the Sebasteion is designed (a) 
to answer questions about the late antique, Byzantine, Seljuk, and Ottoman 
history of Aphrodisias and eventually (b) to open this part of the street for 
visitors. The opening of this street and its large ancient drain is also intended 
to help control the ground water in this area. Four trenches were opened here 
in 2013, called NAve 13.1-4, numbered from south to north (Fig. 9). The four 
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trenches were supervised by Shannon Ness, Jonathan Cox, Kristin Newby, 
and Kemal Baran.

The three trenches to the south are as follows: NAve 13.1, 13 x 25m; NAve 
13.2, 13 x 7m; and NAve 13.3, 13.2 x 7.5m. Exposed Geyre village walls were 
dismantled and trees removed. Much modern material was found in the first 
metre and a half, showing this area had been used in the 1980s as a dump for 
excavation earth. Modern Geyre, Ottoman, and Byzantine levels were exca-
vated and recorded, including some substantial walls built well above the 
level of the seventh-century collapse. 

In NAve 13.1, study of the open pithoi, found in 2011 (NAve 11.5), showed 
that the workshop to which they belonged dates to early Ottoman times. An 
ancient door-jamb was found in situ in NAve 13.2 on the line of the western 
street colonnade, now surrounded by modern Geyre walls. Finds in NAve 
13.3 included seventy-five fragments from one or more important colum-
nar sarcophagi built into Geyre walls. The sarcophagi were of Dokimeion-
inspired design but were locally made. One set of fragments comes from the 
central niche of such a sarcophagus and featured (unusually) a central couple 
embracing tenderly (inv. 13.9-29: Fig. 11). From this trench came also a glass 
intaglio with a female portrait (inv. 13-106), and a statue base for one Myon 
Eusebes, a local benefactor who built ‘the first bath-building for the Council 
of Elders’ (inv. 13-144, Fig. 13). This base was found built into a medieval 
wall in NAve 13.3, but it was carved for a niche, and most probably came 
originally from the single statue-niche in the centre of the colossal mason-
ry structure that stands on the line of the west colonnade of the street (Fig. 
12). 

The northern-most trench (NAve 13.4, 10 x 4.3m) exposed the seventh-
century collapse of the east portico of the street colonnade, down to the late 
Roman levels, and confirmed the basic sequence of archaeological events and 
destruction from the fourth to the seventh century. Important finds here in-
cluded fine glass ware, a well-preserved pestle and mortar (inv. 13.116 and 
13.130), and a high-quality fragmentary bronze jug of the early Roman pe-
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riod – with a carefully-worked Silenus mask from the attachment point at the 
lower end of its handle (inv. 13.123-125 and 13.128, Fig. 14). 

Environmental research. A detailed study was made of the environmental 
samples taken from the down-pipe of a latrine located in the second storey of 
the street colonnade – that is, in an apartment built over the street colonnade. 
The upper part of the pipe contained small quantities of mineralized material 
in the form of fig pips (Ficus carica), grape seeds (Vitis vinifera), and blackberry 
seeds (rubus fruticosus agg.). Material from the bottom of the latrine pipe (be-
low a thick hard blocked layer) contained a large iron blade lying upright at 
the bottom of the pipe – it is possible the blade contributed to the blocking of 
the latrine.   

   

4. DoCumEntatıon anD PuBlıCatıon (Fig. 15)

The program of detailed archaeological, architectural, and site recording 
begun in 1991 was supervised by Harry Mark, Esen Öğüş, and Roland Smith. 
The goals remain to record and study the finds and building complexes al-
ready uncovered in the excavations directed by Kenan Erim (1961-1990) and 
to pursue a better understanding of the sculpture, buildings, street plan, and 
urban development of the city. Documentation and publication projects were 
pursued on the following complexes: the Hadrianic Baths (Arzu Öztürk, Ally-
son McDavid), Bouleuterion (Ursula Quatember), the Tetrapylon Street (Al-
exander Sokolicek), the archaic temenos of Aphrodite (Kenan Eren), the South 
Agora (Andrew Wilson and Benjamin Russell), and the Stadium (Katherine 
Welch and Andrew Leung). A new auto-cad map of the site was made by Adil 
Enis Arslan and Serdar Bilgi.

Gaudin’s Fountain. Detailed archaeological and architectural study of ‘Gau-
din’s Fountain’, located to the south-east of the Theatre, was continued by 
Esen Öğüş. New drawings of the architecture and detailed study of the use 
and chronology of the building were made. The static condition of the ana-
stylosis of the facade, carried out in the 1970s, was monitored. During the 
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winter, the blocks of the pediment, which had been set up on the ground 
in the 1980s, had fallen face-down in the earth. The complete pediment was 
therefore re-assembled on a stable new platform, beside the restored facade 
of the building (Fig. 15).

Sculpture documentation. The study of different categories of marble sculp-
ture discovered at the site during earlier excavations was pursued with data-
base recording and photography of the objects in the depots. The main publi-
cation projects were on the following groups of material: Bouleuterion statues 
(Christopher Hallett), columnar sarcophagi (Esen Öğüş), and late antique 
statues and inscribed bases (Julia Lenaghan and Roland Smith). A series of 
drawings of late antique bases and statues in context were made for this last 
project (Ulrike Outschar and Harry Mark), and parts of bases were assembled 
in the west stoa of South Agora. 

Coins and ceramics. A new initiative to catalogue all the excavation coins 
from recent years was begun by Ahmet Tolga Tek, assisted by Hüseyin Kök-
er. Work on the Roman and Late Roman ceramics was supervised by Ulrike 
Outschar, assisted by Hüseyin Erpehlivan. A new project on the Seljuk and 
Ottoman ceramics was begun by Muradiye Öztaşkın, both to examine the 
contextual material from current and recent excavation and to develop a local 
typology for the Islamic-period pottery of the site.

Publication. Two volumes in the site monograph series appeared in 2012-
13: (1) C. Ratté and P. de Staebler (eds), the aphrodisias regional Survey: aph-
rodisias V (Darmstadt 2012), and (2) R.R.R. Smith, the marble reliefs from the 
julio-Claudian Sebasteion: aphrodisias Vı (Darmstadt, 2013).

 

StaFF in 2013

archaeologists: Hazal Avcı, Jonathan Cox, Kenan Eren, Hüseyin Erpehli-
van, Christopher Hallett, Allison Kidd, Julia Lenaghan, Andrew Leung, Shan-
non Ness, Kristin Newby, Esen Öğüş, Muradiye Öztaşkın, Ulrike Outschar, 
Ursula Quatember, Christopher Ratté, Erica Rowan, Benjamin Russell, John 
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Sigmier, Roland Smith, Alexander Sokolicek, Gabrielle Thiboutot, Andrew 
Ward, Katherine Welch, Andrew Wilson. anastylosis architects: Thomas Kaefer, 
Gerhard Paul, Sebastian Schenk. architects: Ömer Kıvanç Başak, Robert Foy, 
Gonca Koca, Harry Mark, Allyson McDavid, Lior Melnick, Arzu Öztürk, 
Mary Tsai, Mantha zarmakoupi. Conservators: Afiyet Merve Pamuk, Valerie 
Munday, Ariel O’Connor, Shuk Chaen Tan. marble conservators: Douglas Car-
penter, Trevor Proudfoot, Joanna Skwiercz, James Wheeler. Surveyors: Adil 
Enis Arslan, Serdar Bilgi, Christian Kurtze. Static engineer: Rudolph Spiel. Pho-
tographers: Ian Cartwright, Guido Petruccioli. numismatists: Hüseyin Köker, 
Ahmet Tolga Tek. Hydrologist and paleo-geographer: İlhan Kayan. 

SPonSorS 2013

The Aphrodisias Excavations are sponsored by New York University and 
the Institute of Fine Arts with invaluable support from foundations, private 
individuals, and the following groups of friends of the project: the Geyre 
Vakfı in Istanbul (President, Ömer M. Koç), the Friends of Aphrodisias in New 
York (President, Nina Köprülü); the Friends of Aphrodisias Trust in London 
(President, Lady Patricia Daunt); and the Aphrodisias Sevenler Derneği in 
Izmir (President, Lise Sur). The J.M. Kaplan Foundation and the World Mon-
uments Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage are 
major sponsors of the building restoration and conservation work. The 1984 
Foundation sponsors the student architects. The Kress Foundation sponsors 
the archaeological conservators. The Levy Foundation and Oxford Universi-
ty’s Craven Fund sponsors the student archaeologists. And the following are 
sponsors of the major projects in the South Agora and the Tetrapylon Street: 
Mica and Ahmet Ertegün, Baron Lorne von Thyssen, the Headley Trust, the 
Malcolm Hewitt Wiener Foundation, and the Gilbert and Ildiko Butler Family 
Foundation. We are very grateful to all these supporters for their outstanding 
generosity.
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Resim 1 : Afrodisias. Kent merkezi planı, 2013 çalışma alanları.
Fig. 1    : Aphrodisias. City centre, state plan, with areas of work in 2013.
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Resim 3 : Hadrian Hamamı. Taş Plan (2013).
Fig. 3    : Hadrianic Baths. State plan (2013).

Resim 2 : Hadrian Hamamı, batıdan görünüş. Oda 5-6 (arka planda) ve 12-13 
(ön planda), 2013 konservasyon çalışmasından sonra.

Fig. 2    : Hadrianic Baths, from east. Rooms 5-6 (in background) and 12-13 (in 
foreground), after conservation in 2013.
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Resim 5 : Sebasteion Propylon, anastylosis. Güneybatıdan görünüş (Ağustos 2013).
Fig. 5    : Sebasteion Propylon, anastylosis. View from southwest (August 2013).

Resim 4 : Sebasteion Güney Bina. Anastylosis çalışması, korniş bloklarının yerleştirilmesi (2013).
Fig. 4  : Sebasteion South Building. Anastylosis work, 2013: positioning cornice blocks.
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Resim 6 : Güney Agora Havuzu, açma SAg 13.1, güneybatıdan görünüş (2013).
Figs. 6 : South Agora Pool, Trench SAg 13.1, from southwest (2013).

Resim 7a-b: Güney Agora Havu-
zu: SAg. 13.1’deki 
graffiti. (a) Havuzun 
güneyindeki meno-
rah. (b) Havuzun ku-
zeyindeki Kırmızı ta-
kımının yazıtı. ΝΙΚΑ 
/ Η ΤΥ/ΧΗ / ΤΩΝ 
/ ΡΟΥ/ΣΕΩΝ – “Kır-
mızıların talihi kazan-
sın!”

Figs. 7a-b : South Agora Pool: 
graffiti in SAg. 13.1.  
(a) Menorah, on so-
uth side of pool. (b) 
Faction inscription of 
Reds, on north side of 
pool. ΝΙΚΑ / Η ΤΥ/
ΧΗ / ΤΩΝ / ΡΟΥ/
ΣΕΩΝ – ‘May the for-
tune of the Reds win!’
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Resim 8 : Güney Agora Havuzu, açma SAg 13.2, güneyden görünüş (2013).     
Fig. 8 : South Agora Pool, Trench SAg 13.2, from south (2013).     
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Reim  9 : Tetrapylon Caddesi. Açmaların güneyinden görünüş, NAve 13.1-4 (2013).
Fig. 9 : Tetrapylon Street. View from south of trenches, NAve 13.1-4 (2013).
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Resim 11 : Tetrapylon Caddesi. 
Dokimeion taklidi yerel 
lahdin ön yüzündeki fi-
gürler,  NAve 13.1-3 ‘ten 
(2013).

Fig. 11 : Tetrapylon Street. 
Central figures of local 
Dokimeion-style sarcop-
hagus, from NAve 13.1-3 
(2013).

Resim 10 : Tetrapylon Caddesi. Rekonstrüksiyon çizimi, güneyden görünüş (2013).
Figs. 10 : Tetrapylon Street. Reconstruction sketch, view from south (2013).
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Resim 12a-b : Tetrapylon Caddesi. Caddenin batısındaki nişli duvar yapısı, çizim ve doğudan 
görünüş (2013).

Fig. 12a-b : Tetrapylon Street. Niched masonry structure on west side of street, drawing and 
view, from east (2013).

Resim 13 : Tetrapylon Caddesi. Myon Eusebes için heykel kaidesi (env. 13-144), NAve 13.3’ten 
(2013).

Fig. 13 : Tetrapylon Street. Statue base for Myon Eusebes (inv. 13-144), from NAve 13.3 (2013).
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Resim 14a-b : Tetrapylon Caddesi. Bronz sürahi parçaları-yonca şeklinde ağız ve Silenus for-
munda sap (env. 13.123-125 ve 13.128), NAve 13.4’den (2013).

Figs. 14a-b : Tetrapylon Street. Fragments of bronze jug – trefoil mouth and silenus handle at-
tachment (inv. 13.123-125 and 13.128), from NAve 13.4 (2013).

Resim 15 : Gaudin’in Çeşmesi. Alınlığın onarılması (2013).
Figs. 15 : Gaudin’s Fountain. Repair of pediment (2013).
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ovAÖREN 2013 YILI KAZILARI

S. Yücel ŞENYURT*
atakan akçay

Yalçın KAMIŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi adına 2007 yılından 
itibaren yürütülmekte olan Ovaören kazı çalışmalarının 7. sezonu 01.08.2013-
20.09.2013 tarihlerinde toplam 51 gün devam etmiştir.1 2013 yılı kazıları kap-
samında Ovaören arkeolojik bütünlüğü içerisinde yer alan, Yassıhöyük ve 
Topakhöyük Teras Yerleşimi olmak üzere iki farklı birimde kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

 

YaSSıHÖYüK Kazı Çalışmaları

Nevşehir sınırları içerisindeki Ovaören-Yassıhöyük (Resim: 1), Kızılırmak 
Nehri’nin 20 km. güneyinde yer alan yaklaşık 500 x 350 metrelik ölçüleri ile 
Orta Anadolu’nun büyük boyutlu höyüklerinden birisidir. En yoğun yerle-
şim tabakaları Geç Tunç Çağı ve Demir Çağına tarihlenen2 Yassıhöyük’ün, 

* Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500, 
Beşevler-Ankara/TÜRKİYE.

  Dr. Atakan AKÇAY, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500, Beşevler-
Ankara/TÜRKİYE.

 Dr. Yalçın KAMIŞ, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500, Beşevler-
Ankara/TÜRKİYE.

1 Ovaören Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 11.07.2013 tarih ve 136115 sayılı izinleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kazı 
çalışmalarında, Bakanlık temsilcisi olarak Nevşehir Müzesi’nden Mustafa Şen görev yaparken 
kazı başkan yardımcılığını Dr. Yalçın Kamış yürütmüştür. Kazı ekibi içerisinde Dr. Atakan Ak-
çay, Aarkeolog Yunus Ekim, Tuğçe Şener, Filiz İlhan, Ali Aydın, Gazi Üniversitesi, Arkeolo-
ji Bölümü lisans öğrencilerinden Mevlüt Nebi Gümüştekin, Ayça Ecem Arslan, Derya Çetin, 
Resul Şimşek, Aylin Özarslan, Pembe Yakupoğluları, Emrah Yıldırım, Güneş İkbal Tancuay, 
Muhammed Demir, Ahmet Kürkçü, Burcu Deveci, Sezgin Taşdelenoğlu, Mersin Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü öğrencisi Nuray Batak ve Restoratör H. Şule Yiğit görev almıştır. Özverili 
çalışmalarından dolayı tüm kazı ekibine teşekkür ederiz.

2 Şenyurt vd. 2013, 24-26; Şenyurt vd. 2014: 62-69.
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etrafı surlarla çevrelenmiş kentsel bir yerleşim merkezi olduğu düşünülmek-
tedir. Kazılar yoluyla açığa çıkarılmış olan mimarî yapılar ve maddî kültür 
kalıntıları dışında kentsel yerleşim düzenini işaret eden en önemli gösterge 
Yassıhöyük’ün tamamını çevreleyen 1250 metre uzunluğundaki sur sistemi-
dir. 

Yassıhöyük’teki en geç yerleşim tabakası Helenistik ve Roma dönemleri-
ne kadar uzanmaktadır.  Ancak bu dönem yerleşimi, özellikle ‘Cingi Pınarı’ 
isimli su kaynağına yakınlaşan kesimlerde yoğunlaşmakta olup çok daha sı-
nırlı bir alanda yerleşimin devam ettiği anlaşılmaktadır. Yassıhöyük’teki De-
mir Çağı tabakaları içerisinde ise özellikle Geç Demir Çağı tabakasının kentin 
tamamına yayılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu dönemde 15 hektarlık bir 
alana yayılan Yassıhöyük’ün siyasî ve kültürel anlamda Pers-Akamenid et-
kileri taşıdığı ve Kapadokya Satraplığı sınırları içerisindeki önemli yerleşim-
lerden birisi olduğu, çok daha sınırlı bir alanda kazılabilen Orta Demir Çağı 
tabakasının da kentin tamamına yayıldığı düşünülmektedir. Tüm bunlarla 
beraber Orta Demir Çağında, Geç Hitit kültürünün temsilcilerinden olan Ta-
bal Ülkesi’nin sınırları içerisinde yer alan3 Yassıhöyük’de 2012 yılında tespit 
edilen Geç Tunç Çağı (M.Ö. 1650-1180) tabakası, kentsel nitelikteki yerleşimin 
Hitit dönemine kadar uzanıp uzanmadığı sorusunu beraberinde getirmiştir.  
2013 yılı kazı çalışmaları bu sorular çerçevesinde, Yassıhöyük’ün kentsel öl-
çekte bir yerleşim boyutuna hangi aşamada ulaştığı, yerleşimin hangi aşama-
da bir sur sistemine sahip olduğu, kentsel yerleşim kimliğinin hangi dönem-
lerde devam edip etmediği şeklindeki soruların cevaplanmasına yönelik bir 
kazı stratejisi üzerinde temellendirilmiştir. 

2013 yılı kazı çalışmaları yukarıda izah edilmeye çalışılan temel sorular 
çerçevesinde üç farklı alanda yürütülmüştür. Eş zamanlı olarak yürütülen 
çalışmalardan ilkini Geç Tunç Çağı yerleşim karakterinin ve Hitit İmparator-
luk/Erken Demir Çağı geçiş aşamasının tespit edilmeye çalışıldığı “B Alanı-
JF185 Açması” oluşturmuştur. Savunma sistemindeki kronolojik ayrım/de-
ğişim noktalarının tespit edilmeye çalışıldığı, aynı zamanda Demir Çağı Ana 

3 Şenyurt 2010: 261-268.
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Kent Kapısı’nın bütünüyle açığa çıkarılmaya çalışıldığı “Kent Kapısı Kazı 
Alanı” ikinci kazı alanı olmuştur. Bu alandaki kazı çalışmalarının sonuçlarına 
bağlı olarak ilk kez bu yıl tespit edilen “Hitit Dönemi Kent Suru Kazıları” ise 
üçüncü çalışma alanını oluşturmuştur. 

Yassıhöyük B-alanı, jF185 açması Çalışmaları

Yassıhöyük’ün kuzeydoğu kesimini içerisine alan “B-Alanı” olarak isim-
lendirilen bölüm içerisinde kalan, 10x10 metre boyutlarındaki JF185 açmasın-
da 2012 yılında Geç ve Orta Demir Çağı tabakalarının tespit edilmesi ardın-
dan açma, güney-kuzey yönünde ikiye bölünmüş ve 5x10 metre boyutların-
daki (1-5/a-j plan kareleri) bir alanda ana toprak seviyesine kadar ulaşılmıştı. 
Açmanın güncel yüksekliği olan 1118.80 metre seviyesinden, 5.20 metre de-
rinliğe kadar inilerek 1113.60 metre’de ana toprak seviyesine ulaşılmıştı. 

2013 yılında JF185 açmasında (Resim: 2) tespit edilen ilk mimarî evre Orta 
Demir Çağının başlarına tarihlenmektedir. Açma içerisinde herhangi bir dü-
zenli mimarî yapı kalıntısına ulaşılamamış olan bu mimarî evrede Orta Demir 
Çağının geç evresine ait olan, derinlikleri 45-50 cm. arasında değişen yaklaşık 
1,5 metre çapında iki çöp çukuru tespit edilmiştir. Ayrıca, çöp çukurları ile 
aynı seviyelerde kerpiç bir duvara ait döküntüler ile karşılaşılmıştır. Söz ko-
nusu duvar yıkıntısı doğuya doğru devam ederek, henüz kazısı yapılmamış 
olan JF186 açmasına doğru uzanmaktadır. Duvar döküntüleri ve yapının yer 
yer korunmuş tabanı üzerinden günlük kullanım kapları ve monokrom boya 
bezemeli örnekler dışında herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Önemli 
bir bölümü açmanın güney profiline doğru uzanan, daha üst evrede de farklı 
bir taban seviyesi tespit edilmiş olan büyük silo çukuru ise bu evrenin önemli 
mimarî unsurlarındandır. Orta Demir Çağının geç evresinde yapıldığı anlaşı-
lan, üç farklı taban seviyesi içeren silo çukurunun çapı 3.5 metre, derinliği ise 
1.5 metre civarındadır. En alt seviyedeki kullanım tabanı, Hitit İmparatorluk 
Dönemine tarihlenen yapının güney kesimini tamamen tahrip eden bu silo 
çukurunun tahıl depolama amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Silo içeri-
sinden ele geçirilen seramik örnekleri Orta Anadolu Alişar-4 seramik gelene-
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ğinin monokrom boyalı örneklerinden oluşmaktadır ve çoğunlukla M.Ö. 9-8. 
yüzyıla tarihlenmektedir. 

JF185 Açmasının kuzeybatı köşesinde, Orta Demir Çağı tabakasının he-
men altında zayıf mimarî temellere sahip 2 farklı mimarî evreli bir Erken De-
mir Çağı tabakası (Resim: 3)  tespit edilmiştir. Geç Demir ve Orta Demir Çağı 
mimarî yapıları ile net bir biçimde ayrışan Erken Demir Çağı mimarîsi 4-5 sıra 
taşın üst üste konulduğu, hafif yuvarlak planlı bir duvar sırası ve iki ocaktan 
oluşmaktadır. Dar ve sınırlı bir alanda tespit edilmesine rağmen, Hitit İmpa-
ratorluk Dönemine tarihlenen mimarî yapıları da tahrip eden bu evreye ait se-
ramikler Orta Anadolu’da özellikle Boğazköy, Kaman-Kalehöyük, Kilisetepe 
ve Çadırhöyük gibi merkezlerden de bilinen Erken Demir Çağı seramikleri ile 
paralellikler göstermektedir. Orta Demir Çağı boyalı seramik geleneğinin ön-
cüleri olarak da kabul edilebilecek bezemeli seramikler içerisinde, düzensiz 
kalın boya bant bezemeler, ağız kısımları üzerinde nokta bezeme ile doldu-
rulmuş üçgen motifleri ve basit görünümlü hayvan figürleri çoğunluktadır. 
El yapımı kaba hamurlu, koyu gri ve tonlardaki boyasız örneklerin sayısı, 
çark yapımı örneklere göre daha azdır. Dikkat çeken unsurlardan birisi, bu 
dönem seramik formları ile Orta Demir Çağı formları arasındaki yakın iliş-
kidir. Yapım tekniği açısından, çark üretimi örneklerin büyük oranda devam 
etmesi dikkat çekicidir. Tüm bunlarla beraber, Yassıhöyük Geç Tunç Çağı ve 
Erken Demir Çağı tabakaları arasındaki geçişte, şimdilik bir yangın veya yı-
kım tabakasından bahsetmek mümkün değildir.       

2012 yılı kazı çalışmalarında JF185 açmasında Hitit İmparatorluk Döne-
mine tarihlendirilen iki mimarî evreli bir yapı açığa çıkarılmıştı. Orta Demir 
Çağına ait tahıl silosu tarafından, güneye doğru uzanan kısımları tamamen 
tahrip edilmiş olan Hitit İmparatorluk Dönemi yapısının, açma içerisinde bir-
birine paralel uzanan taş sıralı iki duvarı tespit edilmişti. 2013 yılı kazı ça-
lışmalarında, yapının doğusunda kalan kısımda çalışmalara devam edilmiş 
ve Geç Tunç Çağına tarihlenen toplam 4 mimarî evrenin varlığı (Resim: 2) 
tespit edilebilmiştir. Bu evrelerden 1. ve 2. mimarî evreler aynı yapı kalıntısı-
nın iki farklı dönemine ait olup Hitit İmparatorluk döneminin son yüzyılına 
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tarihlendiği düşünülmektedir. Bu evreye ait seramik buluntuları içerisinde, 
Hitit seramik geleneğinin en bilinen formlarından yalın yüzlü tepsilerin (Re-
sim: 4)  sayısı son derece fazladır. Bu iki evrenin üzerindeki Erken Demir 
Çağ tabakası söz konusu mimarî tabakalarının içerisine girecek şekilde dü-
zenlenmiş olup Erken Demir Çağının ocakları ve çöp çukurlarının büyük 
tahribatına uğramıştır. Geç Tunç Çağı tabakasının 3.-4. mimarî evreleri, geç 
evredeki mimarî malzeme geleneği ile örtüşmektedir. Kabaca düzeltilmiş tüf 
karakterli taşlardan kuru duvar tekniğindeki örgülerin üzerlerinin kerpiç ile 
yükseltildiği anlaşılmaktadır. Bu evrenin yapıları ilk iki evredekilerin aksine 
doğu-batı eksenli olup daha dar mekânlardan oluşmaktadır. Hitit İmpara-
torluk Döneminin başlarına tarihlendiği anlaşılan bu iki evrenin yapıları geç 
evrenin çöp çukurlarının tahribatına uğramıştır. Son evre ise Orta Hitit Dö-
nemine tarihlenen pise duvarlı mimarî yapı tekniği ve seramik malzeme ile 
ayrılık göstermektedir. 

Yassıhöyük Kent Kapısı Kazı alanı

Yassıhöyük’ün etrafını çevreleyen surlar toplam 1250 metre uzunluğun-
dadır. Demir Çağı surunun ortalama 4 metre kalınlığında ve 5 metre yüksek-
liğinde taş örgülü bir bedene sahip olduğu, en üst kısımda ise 3-4 metre yük-
sekliğinde kerpiç örgünün devam ettiği tespit edilmiştir. Üç büyük yenileme 
ve tadilât evresi içeren taş bedenli Demir Çağı surunun ön ve arka yüzlerinde 
daha düzeltili taş örgüler kullanılmışken, iri boyutlu, kaba ve düzeltilmemiş 
taş bloklar iç dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Demir Çağı savunma 
sistemi içerisindeki kent kapısı yerleşimin güneydoğu kesiminde yer almak-
tadır. Topografik açıdan kentin en alçak seviyelerine sahip olan bu kesim, 
kazı çalışmaları öncesine kadar tarımsal amaçlarla kullanılan höyük içerisine 
motorlu araçların da giriş çıkışını sağlayan bir açıklığa sahiptir. 2011 ve 2012 
yıllarında kent kapısının iki giriş kulesi, giriş koridoru, kapı ve sahanlık bö-
lümleri açığa çıkarılmıştır. Kuzeybatıdaki kulenin sur kanadı ile bağlandığı 
bölüm tespit edilebilmesine rağmen, güneydoğu kulesinin sur ile bağlantısı 
henüz tespit edilememiştir. İlk giriş kapısını taşıyan dış kulelerde ve kapılar 
arasında kalan geniş sahanlık alanındaki yenileme ve onarım evreleri, sur-
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ların Demir Çağı içerisindeki uzun süreli kullanımının arkeolojik delillerini 
oluşturmaktadır. 

2013 yılında bu alanda yürütülen kazılarının temel amacı Demir Çağından 
daha erken döneme ait bir sur sisteminin var olup olmadığını tespit etmek,  
Demir Çağı kapısı ilişkili diğer yapı gruplarını açığa çıkarabilmek, savunma 
sistemi ile ilgili kronolojik ayrım noktalarını tespit edebilmek olmuştur. Bu 
kapsamda kazılara 10x10 metre boyutlarındaki, kapı girişinin doğusunda yer 
alan IL-195 ve IL-196 açmalarında başlanmıştır. 2012 yılında IL196 açmasında 
çok sınırlı bir bölümü açığa çıkarılmış, kalınlığı 1.90 metreye ulaşan 7 metre 
uzunluğundaki duvarın (Resim: 5)  IL195 açmasındaki uzantıları tespit edil-
miştir. Yapının kuzey duvarı geç evreye ait yapılar tarafından tahrip edilmiş 
olduğundan aynı açmanın batı tarafında bu duvardan 8 metre uzaklıkta tes-
pit edilen 1.70 metre kalınlığında ve 6 metre uzunluğundaki bir diğer duvar 
ile bağlantılı olup olmadığı kesinleşmemiştir. Ancak gerek teknik gerekse 
mimarî malzeme açısından benzerlik gösteren her iki duvar kalıntısının şim-
dilik son derece büyük boyutlu bir yapıya ait oldukları düşünülürse, yaklaşık 
7x9 metre boyutlarında büyük bir yapının varlığından bahsetmek mümkün-
dür. Yapının güneyde yer alan giriş kısmı iki mimarî evre içermekle beraber, 
yapının iç kısmından ele geçirilen ve karışık bir dolgu içerisinden bulunan 
seramikler Orta ve Geç Demir Çağına aittir. Bütünleşik mimarî planı henüz 
belirlenememiş olan yapının, kapı ile olan ilişkisi ve kesin tarihlendirmesi 
önümüzdeki kazı sezonlarında yapılabilecektir. Tüm bunlarla beraber söz 
konusu yapının batı duvarı boyunca, duvara paralel bir şekilde sıralanmış 
olan ve muhtemel ahşap dikmeleri taşıyan bazalt taştan biçimlendirilmiş dik-
me altlıkları yapının önemli bir işlevinin olduğunu göstermektedir. Yapının 
hemen üzerinde, bu yapıdan daha geç bir evreye tarihlenen mimarî kalıntılar 
tespit edilmiştir. Bitişik duvarlı, iç kısımlarında duvarla bitişik taş sekilerin 
yer aldığı 3 ayrı mekânın (Resim: 5)  şimdilik bütünleşik mimarî planları ile 
tamamen ortaya çıkarılamasa da, surların kullanılmadığı bir evreye ait ol-
dukları anlaşılmaktadır. Ele geçen az sayıdaki Helenistik Dönem seramiği ile 
birlikte Geç Demir Çağının son dönemlerine tarihlenen önekler bu mimarî 
evrenin M.Ö. 5-4. yüzyıla tarihlenebileceğini göstermektedir. 
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2012 yılında tespit edilen giriş kapısı ve sahanlık alanında ilk kullanım 
aşamalarını tespit etmek amacıyla, özellikle duvar diplerinde açılan dar ko-
ridorlarla temel seviyeleri tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında en dikkat 
çekici unsur ele geçirilen seramikler içerisindeki Hitit İmparatorluk Dönemi-
ne ait seramik örneklerinin çokluğudur. Kapının, Demir Çağı içerisinde ge-
çirdiği tadilat evrelerini tespit etmek amacıyla ise, sahanlığı oluşturan ker-
piç duvar üzerindeki taş kaplamalar (Resim: 6) bazı alanlarda sökülmüştür. 
Güneydoğu kulesinin hemen arkasındaki büyük sahanlığı oluşturan, düzenli 
taş temellere sahip, üst kısmı kerpiç bloklarla örülü kanadın (Resim: 7) üze-
rindeki düzensiz taş kaplama sökülerek, asıl kerpiç kanat açığa çıkarılmıştır. 
Bu kanadın ön kule ile birleşen kanadının iç ve dış yüzeyindeki taş kaplama-
larda da bazı bölümler sökülmüş ve daha erken döneme ait olan asıl kerpiç 
kanat (Resim: 7) ortaya çıkarılmıştır. Böylece Yassıhöyük Demir Çağı Kent 
Kapısı’nın en erken aşamasında taş temelli kerpiç kanatlara sahip olduğu, geç 
evrede ise bu kerpiç kanatların düzensiz bir taş blokaj ile kapatılarak kapı 
girişlerinin de daraltıldığı şekilde tespit edilmiştir. Hitit İmparatorluk Döne-
minde de aynı alanda bir şehir giriş kapısının bulunması ihtimali çok yük-
sektir. Ancak bu kapının korunmadığı, Orta Demir Çağında sur sisteminin 
tamamen değişik bir mimarî düzenleme ile yeniden kurgulandığı düşünül-
mektedir. Demir Çağı kent kapısının ise özellikle Orta Demir Çağında birkaç 
büyük yenileme geçirdiği anlaşılmaktadır. Eğreti ve acelece yapılmış olduğu 
açıkça anlaşılan eklentiler ve kapı girişlerinin daraltılması gibi uygulamaların 
kesin kronolojilerini saptamak bundan sonraki kazı sezonlarının planlaması 
içerisinde olacaktır. 

Hitit Dönemi Kent Suru Kazıları

Yassıhöyük Demir Çağı kent kapısının güneydoğu kulesinin yoğun bir şe-
kilde tahribata uğramış olması sebebiyle, Demir Çağı surlarının kent kapısın-
dan daha uzak bir noktada tespit edilmesi hedeflenmiştir. Surun bu yöndeki 
devamını tespit edebilmek amacıyla kapı alanın yaklaşık 40 metre güneydo-
ğusunda IL199/1L200-IM199/IM200 açmalarının kesiştiği alanda kazılara 
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başlanmış, bu kesimdeki ova seviyesine doğru inen yamaç üzerinde sur du-
varları tespit edilmiştir. Demir Çağının 5 metre yüksekliğinde ve 4 metre ge-
nişliğindeki taş örgü tekniğindeki sur duvarları ile farklılık gösteren bu surlar 
5 metre genişliğindedir. Tüf karakterli çok daha iri boyutlu taşlar, özellikle ön 
yüzde kiklopik karakterli bir duvar örgüsü ile hemen ayırt edilebilmektedir. 
Hafif eğimli bir yamaç üzerindeki sur, ön yüzde 1.80 metre arka yüzde ise 
1.60 metre yüksekliğinde korunmuştur. Önyüz duvarı ortalama 1.50 metre 
kalınlıkta olup arka yüzde ise ortalama kalınlık 0.80 metredir. Ön ve arka yüz 
arasında kalan kısım sandık duvar (Resim: 8) tekniğiyle örülmüş olup toprak 
dolguya sahiptir. Yaklaşık 5 metre aralıklarla 1.50 metre kalınlığındaki taş du-
varlar ile sandıklar oluşturulmuştur. Hitit İmparatorluk Dönemine tarihlenen 
sandık duvar tekniğindeki surun 2013 yılında ön yüzden 14  metrelik bir kıs-
mı takip edilebilmiş ve iki sandık tamamen açılabilmiştir. Hitit Surunun, De-
mir Çağı kapısına doğru uzanan kesimi ise surun dış yüzünü takip eden bir 
koridor şeklinde kazılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Hitit Dönemi surları-
nın, özellikle kapı alanına yakın kesimde Demir Çağı surunun yapım aşama-
sında ve Helenistik Dönem içerisinde sökülerek kullanıldığı tespit edilmiştir.  

teras Yerleşimi Kazı Çalışmaları

Ovaören Arkeolojik Yerleşim Alanı’nda M.Ö. 3. binyıl ve 2. binyılın erken 
evrelerine ait arkeolojik dolguları barındıran Topakhöyük ve Teras Yerleşim 
Alanı’nda 2013 yılı çalışmaları höyük dışında, Teras Yerleşim Alan’ının stra-
tigrafisinin anlaşılmasına yönelik olarak iki farklı alanda yürütülmüştür. Bu 
alanlardan ilki, Topakhöyük’ün 180 m. güneyinde yer alan A Alanı’dır4 (Re-
sim: 9). Kazı çalışmalarının yürütüldüğü diğer alan ise Topakhöyük’ün yak-
laşık 70 m. güneydoğusunda yer alan B Alanıdır (Resim: 9). 

a alanı Kazı Çalışmaları 

Topakhöyük’ü doğudan ve güneyden çevreleyen Teras Yerleşimi’nin en 
yüksek noktalarından biri üzerinde bulunan A Alanın’da kazı çalışmaları 

4 Şenyurt vd. 2014: 69.
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GF-147 ve GG-147 açmalarında yürütülmüştür.  GF-147 açmasında yürütülen 
kazı çalışmaları, Teras Yerleşimi Ib evresine ait B yapısı olarak isimlendirilen 
yapının5 batısında ve kuzeyindeki plan karelerde yürütülmüştür (Resim: 10). 
2009 yılında açığa çıkarılan sokak dokusunun ve onunla bağlantılı diğer yapı-
ların açığa çıkarılması amacıyla sürdürülen çalışmalarda bu alanın Orta Tunç 
Çağı stratigrafisi bir kez daha gözlenmiş ve farklı evrelere ait düzenlemeler 
tespit edilmiştir. 

GF-147 açmasında,  Ia evresi olarak nitelendirilen ve yüzey toprağının he-
men altında yer alan kültür dolgusunda düzgün plan veren mimarî kalıntı-
lar tespit edilememiştir. Arkeolojik kazı çalışmalarının başlangıcından önce 
alanda yürütülen tarımsal faaliyetler nedeniyle ciddî oranda zarar gördüğü 
anlaşılan bu evreye ilişkin veriler çanak çömlek buluntuları ile sınırlıdır.

Orta Tunç Çağı Ib evresine ilişkin veriler GF-147 açmasında daha net ola-
rak tespit edilebilmiştir. Bu evreye ait 2009 yılında açığa çıkarılan sokak dü-
zenlemesinin GF-147 açması içerisinde devam ettiği anlaşılmıştır. Söz konusu 
sokak dokusunu doğudan sınırlayan yaklaşık 40 cm. genişliğindeki küçük 
boyutlu taşlardan oluşturulmuş duvarın da bu açmada devam ettiği anlaşıl-
mıştır. Sokağı doğudan sınırlayan duvar ile B yapısının batı duvarı arasın-
da uzanan alanda yürütülen çalışmalarda ise daha çok B yapısı ile bağlantılı 
olarak avlu işlevi gördüğü anlaşılan bir bölüm açığa çıkarılmıştır. Avlunun 
üstünün kısmen kapatılmış olabileceği alanın batısında yer alan küçük boyut-
lu ve oldukça basit dikme deliklerinden anlaşılabilmektedir. Avlu içerisinde 
dikkati çeken en önemli düzenleme, sokak duvarına bağlanan ve avlunun ba-
tısında yer alan yuvarlak planlı düzenlemedir. Tek sıra küçük boyutlu taşlarla 
oluşturan düzenlemenin tabanı oldukça sert olup içindeki yoğun küllü dolgu 
bu alanın açık hava ocağı olarak kullanılmış olabileceğine işaret etmektedir. 

GF-147 açmasında Ib evresine ait avlunun açığa çıkarılmasından sonra, Ic 
ve onun altındaki Erken Tunç Çağı dolgularının anlaşılması amacıyla çalış-
malar 1-5/f-j plan kareleri ile sınırlandırılmıştır. Bu alandaki Ib evresi yapıla-

5 Şenyurt vd. 2014: 69.
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rının kaldırılmasını müteakiben, 1-5/f-j plan karelerinin önemli bir bölümü-
nü kapsayan ve çapları 2 metreyi aşan iki adet çöp çukuru ile karşılaşılmıştır. 
Ic evresine ait olduğu anlaşılan çukurların küllü dolgusu içerisinde çanak 
çömlek parçaları, kemik ve olasılıkla yapılardan sökülerek çukurlara atıldığı 
anlaşılan kerpiçler tespit edilmiştir. Orta Tunç Çağına ait çukurların tamamen 
boşaltılarak kaldırılmasından sonra çukurlar tarafından büyük oranda tahrip 
edildiği anlaşılan Erken Tunç Çağı III tabakası tespit edilmiştir. Herhangi bir 
mimarî unsuru açığa çıkarılmayan bu tabakadan ele geçirilen çanak çömlek 
buluntuları arasında yer alan tankard ve çark yapımı tabak parçaları dikkat 
çekicidir. zayıf buluntular ile temsil edilen Erken Tunç Çağı tabakasının kal-
dırılmasından sonra, en az iki evreli olduğu anlaşılan Erken Tunç Çağı II taba-
kasına ulaşılmıştır. Bu tabakanın erken evresinde yangın geçirerek sonlandığı 
anlaşılan bir yapı kısmen açığa çıkarılabilmiştir (Resim: 11). Erken Tunç Çağı 
II’nin geç evresi ise erken evre yapısının tabanını kesen farklı boyutlardaki 
çöp çukurları ile temsil edilmektedir (Resim: 11).

GG-147 açmasında 2013 yılı çalışmaları 5-10/f-j plan karelerinde sürdürül-
müştür (Resim: 10). Orta Tunç Çağı Ib evresine ait B yapısının doğu yönünde 
uzanıp uzanmadığını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, söz ko-
nusu yapı ile bağlantılı duvarlar açığa çıkarılmıştır.

 Ovaören Teras Yerleşimi I. tabakaya ait üç farklı mimarî evrede ele 
geçirilen buluntular arasında ağırşaklar, tunç iğneler, silindir mühür bas-
kılı çömlek parçası (Resim: 12) ile çeşitli tiplerdeki çanak çömlekler bulun-
maktadır. Orta Tunç Çağının çeşitli evrelerinden ele geçirilen çanak çömlek 
parçaları 2012 yılı kazılarında elde edilen sonuçları desteklemekte6 ve Teras 
Yerleşimi’nin I. tabakasının Asur Ticaret Kolonileri Çağının erken evresinde 
yoğun olarak iskân edildiğini ortaya koymaktadır.  GF- 147 açmasının 1-5/f-j 
plan karelerinde yürütülen derinleşme çalışmaları ise B Alanın’da açığa çıkar-
tılan Erken Tunç Çağının farklı evrelerine ait yerleşimlerin, A Alanın’da Orta 
Tunç Çağı tabakalarının hemen altında benzer bir tabakalanma ile devam et-
tiğini ortaya koymaktadır. 

6 Şenyurt vd. 2014: 70.
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B alanı Kazı Çalışmaları (Gt-137 açması)

GT-137 açmasında yürütülen 2103 yılı kazı çalışmaları, 2012 yılında kazısı 
gerçekleştirilen 1-5/a-e plan kareleri dışında kalan karelerde gerçekleştiril-
miştir. Söz konusu plan karelerde gerçekleştirilen çalışmalarda 2012 yılında 
tespit edilen stratigrafik gelişimin daha detaylı olarak incelenmesi amaçlan-
mış ve GT-137 açmasının bulunduğu alanda yaklaşık 5 metreye ulaşan kültür 
dolgusunun en az 6 tabakalı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. 

Topakhöyük Teras Yerleşimi’nin I. tabakasını oluşturan Asur Ticaret Ko-
lonileri Çağı (Orta Tunç Çağı) yerleşiminin GT-137 açması içerisinde zayıf bir 
şekilde temsil edildiği anlaşılmaktadır7. Asur Ticaret Kolonileri Çağına tarih-
lenen herhangi bir mimarî kalıntı açmanın ilk tabakasında tespit edilememiş 
olup, bu tabakaya ait kültürel izler daha çok Erken Tunç Çağı tabakalarını 
bozan çeşitli boyutlardaki çöp çukurlarından oluşmaktadır. Çok sayıda açığa 
çıkarılan çöp çukurları içerisinde daha çok çanak çömlek parçaları ile hayvan 
kemikleri bulunmuştur. Bunun dışında, GT-137 açmasında yüzey toprağını 
oluşturan yaklaşık 30 santimetrelik dolgu içerisinde yoğun miktarda Asur Ti-
caret Kolonileri Çağına tarihlenen çanak çömlek parçaları ile karşılaşılmıştır. 

GT-137 açmasında 2013 yılı kazı çalışmalarında tespit edilen II. tabaka,  
Orta Tunç Çağı tabakasına benzer biçimde olup mimarî buluntular ile tem-
sil edilmemektedir. Daha çok, Orta Tunç Çağı tabakası malzemesi ile karışık 
olarak veya onun hemen altındaki kültür dolgusunda tespit edilen Erken bu 
tabaka, çanak çömlek buluntuları ile karakterize olmaktadır. Bu tabakadan ele 
geçirilen çanak çömlek buluntuları, söz konusu tabakanın Erken Tunç Çağı 
IIIB Dönemine (M.Ö. 2200-2000) tarihlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır8. 

 GT-137 açmasında tespit edilen III. tabaka, açmanın özellikle doğusunda 
yoğunlaşan taş döküntüler ve büyük boyutlu bir çöp çukuru ile karakterize ol-
maktadır (Resim: 13). Açmanın doğusunda yoğunlaşan taş döküntüler belirgin 
bir duvar hattı vermemektedir. Ancak, taşların kül dolgusu ile karışık olarak 
tespit edilmiş olması, söz konusu alanın tahribat görmüş olabileceğine veya 

7 Şenyurt vd. 2014: 70.
8 Şenyurt vd. 2014: 71.
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alanın yapı kalıntılarının atıldığı bir moloz dökme yeri olarak kullanılmış ola-
bileceğine işaret etmektedir. III. tabakada açığa çıkarılan mimarî anlamdaki en 
dikkat çekici buluntu, çapı yaklaşık 2 metreye derinliği ise 2,5 metreye ulaşan 
yuvarlak planlı çöp çukurudur. Çukurun çeperinin büyük bir kısmı tek sıra iri 
boyutlu taşlar ile çevrelenmiştir. Çeperin büyük bir kısmını çevreleyen taşla-
rın doğuda yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda bir açıklık bırakacak şekilde 
tek sıra hâlinde döşendiği görülmüştür. Bu durum, uzun bir süre kullanıldığı 
anlaşılan çukurun üst çeperinin belirginleştirilmesi ihtiyacı ile bağlantılı olma-
lıdır. Çukurun dolgusunun ağırlıklı olarak küllü toprak içerdiği gözlenmiştir. 
Dolgu içerisinde az sayıda döküntü taşlarla da karşılaşılmıştır. Küllü toprak 
dolgu içerisinde yoğun miktarda hayvan kemiği ve çanak çömlek parçaları ele 
geçirilmiştir. Bunlar dışında, çukur içinden hematit tartı ağırlığı ve tunç keski 
gibi dikkati çeken az sayıda küçük buluntu ele geçirilmiştir.  III. tabakadan 
ve çöp çukuru içerisinde ele geçirilen çanak çömlek parçaları tabakanın tarih-
lendirilmesi açısından önemli veriler sunmaktadır. Bu tabakadan elde edilen 
Batı Anadolu kökenli depas, tankard ve çark yapımı tabak parçaları ile Kuzey 
Suriye kökenli olduklarının bildiğimiz Suriye şişesi parçaları tabakanın Erken 
Tunç Çağı III’e tarihlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

GT-137 açmasında tespit edilebilen IV. tabaka mimarî kalıntılar açısından 
üstteki tabakalara oranla daha güçlü bir şekilde temsil edilmekte olup, üç 
farklı yapıya ait oldukları anlaşılan duvar kalıntıları ile karşılaşılmıştır. Yapı-
lardan ikisi sırt sırta vermiş şekilde açmanın güneyinde yer almaktadır (Re-
sim: 13). Üçüncü yapı açmanın kuzeydoğu köşesinde, bir mekânın köşesini 
oluşturacak şekilde yaklaşık 2x1,6 metrelik bir alana yayılmaktadır. İki sıra 
hâlinde orta boyutlu taşlardan örülmüş duvarlar yaklaşık 30 cm. yüksekliğin-
de korunmuş olup duvarların devamının kuzeyde ve doğuda yer alan açma-
larda devam ettiği anlaşılmaktadır.

GT-137 açmasında açığa IV. tabakaya ait mimarî kalıntılar ve bunlara bağlı 
arkeolojik kontekstlerden ele geçirilen buluntular birlikte ele alındıklarında 
bu tabakanın Erken Tunç Çağı III Dönemi başlarına tarihlenmesi gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Bu tabakada ele geçirilen özellikle çark yapımı tabak (Re-
sim 14: 1-3), tankard (Resim 14: 4 ve 5), depas (Resim 14: 6),  gözlü tunç iğneler 
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(toggle pin), Suriye şişesi parçaları gibi dikkat çekici buluntular bu tarihlemeyi 
desteklemektedir. Ayrıca,  Teras Yerleşimi’nin bu dönemde Batı Anadolu ve 
Mezopotamya bağlantılarının bulunduğuna işaret etmektedir. 

GT-137 açmasında tespit edilen V. tabaka mimarî buluntular açısından en 
zengin tabakayı temsil etmektedir. Bu tabakada iki farklı yapıya ait kalıntıların 
yanı sıra bir su kuyusu açığa çıkarılmıştır. Bu tabakaya ait yapılar esas itiba-
rıyla açmanın güneyinde yer almakta olup açık alan olarak kullanıldığı anlaşı-
lan açmanın kuzey bölümünde su kuyusu yer almaktadır (Resim: 15). GT-137 
açmasının kuzeyinde yer alan yuvarlak planlı su kuyusunun çapı yaklaşık 70 
cm. olup çeperi orta boyutlu taşlarla örülmüştür. Taban suyuna ulaşana kadar 
kazısı gerçekleştirilen kuyunun kullanımdan çıktıktan sonra, taş doldurularak 
körlendiği anlaşılmıştır. Kuyuya doldurulan taşların üzerine de çanak çömlek 
parçaları ve insan kemiklerinin atıldığı tespit edilmiştir.  

VI. tabaka GT-137 açmasında 2013 yılında tespit edilen son mimarî tabaka-
dır. Oldukça sınırlı bir alanda tespit edilebilen bu tabakaya ait duvarlar, 2012 
yılında açığa çıkarılan M-3 mezarının ve su kuyusunun güney çeperinin kal-
dırılması sırasında rastlanmıştır. Doğu-batı ve kuzey-güney yönünde uzadığı 
görülen tek sıra orta boyutlu taşlardan oluşturulmuş duvarların bir mekâna 
ait köşe bölümünü oluşturduğu anlaşılmaktadır. Anacak mekânın köşesinin 
su kuyusunun inşa edilmesi sürecinde tahrip edildiği görülmektedir. Sınırlı 
bir alanda araştırılabilen VI. tabakadan ele geçirilen seramikler, V. tabakada 
olduğu gibi Erken Tunç Çağı II geleneğini yansıtmaktadır.
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2013 YILI AKHİSAR-THYATEİRA ANTİK KENTİ vE 
HASTANE HÖYÜĞÜ KAZISI

Engin AKDENİZ*
Mustafa Kemal ŞAHİN

Aydın ERÖN

Manisa’nın Akhisar İlçe merkezinde yer alan Thyateira antik kentinde ve 
Hastane Höyüğü’nde 2013 yılında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların fiili 
kısmı 22.07.2013 tarihinde başlamış, 20.09.2013 tarihinde sona ermiştir1. Ma-
nisa Valiliği, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Akhisar Belediye 
Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen kazı, Prof. 
Dr. Engin Akdeniz’in başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin’in 
başkan yardımcılığında sürdürülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsil-
cisi olarak İstanbul Türbeler Müdürlüğü uzmanı, Ali ziyrek görev almıştır.

İlçe merkezinin hemen altındaki konumundan modern yapılanma sebe-
biyle ciddi şekilde tahrip edilen Thyateira antik kentinde 2013 yılı çalışmala-
rı, Ragıpbey Mahallesi’ndeki Tepe Mezarlığı ören yeri ile Kethüda Mahallesi 
deki Hastane Höyüğü’nde sürdürülmüştür. 

Tepe Mezarlığı’nın ziyarete açık bir ören yeri olması sebebiyle daha çok 
çevre düzenlemesi, temizlik kazısı, restorasyon gibi çalışmalara ağırlık veril-
mesi planlanmıştır (Resim: 1). Bu kapsamda, Tepe Mezarlığı ören yerinde, 
tehlikeli durum yaratan ve yaptığımız başvuru üzerine İzmir II. Numaralı 
KVK kurulu kararıyla verilen izinle kaldırdığımız iki çam ağacının köklerinin 

* Prof. Dr. Engin AKDENİz, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Aydın/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAHİN, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü, Aydın/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Aydın ERÖN, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Aydın/TÜRKİYE.

1 Yardımlarından ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akhisar Belediye Başkanlığı’na teşekkür 
ederiz.
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yer aldığı toprak kazılmaya, alan temizlenmeye çalışılmıştır. 2011 yılında ka-
zıya başladığımız dönem öncesinden itibaren Tepe Mezarlığı’nın orta yerinde 
duran, Tepe Mezarlığı’yla hiçbir ilgisi olmayan, buraya ne zaman getirildiği 
öğrenilemeyen taşların bir kısmı Akhisar Müzesi’nin bahçesine kaldırılmıştır. 
Kalan taşların ise müze tarafından kaldırılması beklenmektedir. Taşlar kaldı-
rıldıktan sonra ilgili kurumlardan izinleri alınan yürüyüş parkurunun yapıl-
masına girişilecektir. Müzenin koruması altındaki bu ören yerindeki apsisli 
yapının duvarlarına gece saatlerinde sprey boyayla yapılan tahribat ekibimiz 
tarafından temizlenmeye çalışılmıştır (Resim: 2).

Mimar-restoratör Kıyas Tökmeci ve ekibi ile Yrd. Doç. Dr. Gökçe Şimşek 
tarafından Tepe Mezarlığı ağırlıklı olmak üzere belgeleme, dokümasyon ve 
restitüsyon çalışmaları yapılmıştır. Sütunlu caddenin rölövesi ilgili Koruma 
Kurulu tarafından kabul edilmiş olup restorasyon projesi tamamlanmak üze-
redir. Piskopos Sarayı olarak adlandırılan yapının rölöve projesinin arazi kıs-
mı tamamlanmış, başvuru dosyası ilgili kurulun onayına sunulmak üzeredir. 

Tıpkı yürüyüş parkuru gibi bilgilendirme tabelaları konusunda hazırla-
dığımız dosyalar Genel Müdürlüğümüz ve ilgili Koruma Kurulu tarafından 
kabul edilmiştir. Bilgilendirme tabelalarının da Akhisar Belediyesi tarafından 
kazı protokolü kapsamında yapılması belediye tarafından uygun görülmüş-
tü. Ancak, Manisa Müzesi Müdürlüğü’nün tabelâların yapımının “Kuzey Ege 
Kalkınma Ajansı” tarafından gerçekleştirileceğini bildirmesi üzerine, kurul-
dan ve Genel Müdürlüğümüzden onayını aldığımız bilgilendirme panoları 
ile ören yeri giriş tabelası konusunda hazırladığımız tüm dosyalar, çizimler, 
Türkçe ve İngilizce metinler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Bu konu-
da söz konusu ajans ve müzenin yapacağı çalışmalar hakkında verecekleri 
bilgi beklenmektedir.

HaStanE HÖYüK Kazı Çalışmaları

Modern Akhisar’da en yoğun iskânın olduğu alanlardan birisi olan Ket-
hüda Mahallesi’nde yer alan ve üzerindeki yapıdan dolayı Hastane Höyüğü 
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olarak adlandırılan höyük, kuzeydoğu-güneybatı yönünde 355 m., doğu-ba-
tı yönünde ise 360 m. boyutlarında, günümüz ova seviyesinden yaklaşık 10 
m. yüksekliğindedir (Resim: 3). Hastane Höyüğü’nde L-28a, M-28a, F-33a-c, 
G-31 plan karelerinde ve M-30 sondajında kazılara devam edilmiştir. 

L-28a plan karesinde geçen sene 107.83 m. seviyesinde kazı başlamış ve 
bırakılan 102.30 m. seviyesinde kazı tamamlanmış, dolayısıyla 5,53 m.lik de-
rinlik kazılmıştı (Resim: 4). Bu sene, geçen sene bırakılan 102.30 m.den 99.88 
m. seviyesine inilmiş, böylece bu yıl 2.42 m. kazılmış, iki senenin toplamında 
ise 7,95 m. derinlik kazılmıştır. Bir önceki yıl saptanan ve 104.42 m. seviyesin-
de başlayan, eski devlet hastanesine ait modern istinat duvarının ardından 
höyük toprağına ulaşılmış ve 102.50 m. seviyesinde bir yangın tabakasına 
rastlanmıştır. Devam eden seviye indirme çalışmalarında plan karenin ku-
zeydoğu kesitinde 101.08 m. seviyesinde 100 cm. boyunda, 25 cm. kalınlığın-
da kesme taşlardan oluşan ve belli bir düzleme oturtulduğu düşünülen taş 
duvar tespit edilmiştir. Bu açmada amaç ana kayaya ulaşmak olsa da iler-
leyen kazı evrelerinde statik durumdan dolayı toprağın kayma tehlikesine 
karşı 99.88 m.de, yani yaklaşık 8 m. derinlikte kazı sonlandırılmıştır. İTÇ’ye 
tarihlenen bu tabakadan daha aşağıya ne kadar kültür dolgusunun devam 
ettiğini saptamak mümkün olmamıştır. Bu açmadaki kazılarda OTÇ ve STÇ 
dönemlerine ait çok yoğun seramik parçaları ele geçirilse de bu iki evreye ait 
tabaka saptanamamıştır. Tabakası da saptanan İTÇ’ye ait çok yoğun seramik 
buluntusu ile yine bu döneme tarihlenen çakmaktaşı kesici âletler, bezemeli 
ağırşaklar bulunmuştur (Resim: 5-6). Ele geçirilen seramik buluntularından 
anlaşıldığına göre, 102.50 m. seviyesindeki yangın ile 101.08 m. seviyesindeki 
basit taş duvar İTÇ’ye aittir.

L28 gibi ilk olarak geçen sene kazısı başlayan M28 plan karesinde bu sene 
105.48 m. seviyesinde başlanan kazı çalışmaları 97.28 m. seviyesine, kültür 
katmanı sonuna kadar devam ettirilmiştir (Resim: 7). Böylece 8.20 m. derin-
likte toprak kazılmış, sonrasında höyüğün üzerine oturduğu alüvyal dolgu-
lu, çakıllı ova seviyesi tespit edilerek kazı bırakılmıştır. 97.49 m. seviyesinde 
kumlu çakıl taşkın tabakası bulunmuş hiçbir buluntuya rastlanmayan bu ta-
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bakada 97.28 m.ye kadar inilmiştir. Bu derinlik (günümüz yürüme seviyesin-
den 8.20 m.) bir arkeolojik kazı için oldukça derin olduğundan tedbir amacıy-
la daha derine inilmemiştir.

Tıpkı geçen seneki kazıda olduğu gibi M28a plan karesinde modern ya-
pılaşma sebebiyle zaman zaman üç dört metreye kadar uzanan çok kalın bir 
moloz dolgu tespit edilmiştir. Bu moloz dolgunun en yoğun olduğu seviye, 
105.48 m. ile 102.50 m. arasıdır. Yine moloz dolgu içerisinde 104.11 m. kodun-
dan başlayarak 102.50 m. seviyesine kadar devam eden, hastaneye ait istinat 
duvarı saptanmıştır. Bu istinat duvarının, L- 28 plan karesindeki istinat duva-
rı ile aynı doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. Duvarın karşısındaki güney kesi-
tinde yürüme düzleminin 0.60 m aşağısında başlayan doğu-batı 1. 60 m. ge-
nişliğinde, 2.83 m. yüksekliğinde daha önceden kazılmış ve iç kısmı toprakla 
doldurulmuş defineci tüneline ya da buradaki evlerin altlarına bilmediğimiz 
bir sebeple açtıkları tünele benzer bir alanla karşılaşılmıştır. 

Açmanın güneyindeki doğu-batı 5 m., kuzey-güney 2.45 m.lik alanda Pre-
historik seramiğin yoğunlaşmasından dolayı derinleşmeye karar verilmiş, 
kuzeyindeki kuzey-güney 2.55 m. x doğu-batı 5 m.lik alan toprağının tahli-
yesinin basitleştirilmesi için 104.81 m. seviyesinde, yürüme düzleminden 0,67 
m. derinlikte âdeta basamak şeklinde bırakılmıştır. Seviye inme çalışmaları 
102.83 m. seviyesine kadar devam etmiş, bu seviyeden sonra bu alanın batı-
sındaki höyük toprağı karakteri göstermeye başlayan 2.45x1.35 m.lik alanda 
seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. 2.45 m. x 1.35 m.lik alandaki çalışma-
lar 97.28 m. seviyesindeki ova düzlemine kadar devam etmiştir. Bu alandan 
yoğun miktarda M.Ö. 2. binyıla ait seramik parçalarının yanında yaklaşık 10 
cm.lik kalınlığında taşlaşmış tuğla topakları, pithos parçaları ele geçirilmiştir. 
Belirtilen alanda yoğun biçimde çıkan altın yaldızlı seramik parçaları derinle-
şildikçe azalmış, yerine İTÇ’ye ait seramik parçaları yoğunlaşarak görülmeye 
başlanmıştır (Resim: 8). 99.43 m. seviyesinde tek sıra halinde yapılmış İTÇ’ye 
ait Troia I benzeri balık sırtı şeklindeki duvarın üst koduna ulaşılmıştır. Taş 
duvar ile aynı seviyede tuğla tabanın in situ bulunması, bu seviyeden sonra 
İTÇ kültür tabakasına geçildiğini göstermektedir. 
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98.28 m. seviyesinde İTÇ başlarına tarihlenen seramikle birlikte sıkıştırıl-
mış toprak zemin bulunmuş belgelendikten sonra çalışmalara devam edil-
miştir. 98.17 m. seviyesinde ise bir yangın tabakasına rastlanmış, sonrasında 
97.81 m. seviyesinde sıkıştırılmış toprak tabana ulaşılmış, bunun altında ise 
97.70 m. seviyesinde gri-beyaz renkli, killi sıkıştırılmış zemine rastlanmıştır. 
Böylece, M28 plan karesinin “a” bölümünde höyüğün İTÇ’nin başlarındaki 
evrelerine ait toplam üç ayrı tabana ulaşılmıştır.

Hem L28 hem de M28 açmasında ele geçirilen İTÇ seramikleri genellikle 
koyu renk (siyah, yeşilimsi siyah, gri, kahverengi) yüzeyli mallardan oluş-
maktadır. Hamur farklı boyutlarda kum, mika ve taşçık içermektedir. Perda-
hın tespit edildiği örneklerde genellikle kaliteli bir şekilde uygulanmıştır. El 
yapımı seramikte çanak, çömlek ve kâse formları tespit edilmiştir. Çanaklar-
da içe çekik ağızlılar yaygındır. Kâselerde ise içten yuvarlatılarak kalınlaştırıl-
mış dudaklı (rolled-rim) kâseler yaygındır. Ayrıca omurgalı (antisplash) olarak 
tanımlanan, keskin bir şekilde içe dönük ağızlı, içe doğru kıvrılan ağızlı kâse 
formları İTÇ I’de ortaya çıkmasına karşın İTÇ’nin ilerleyen evrelerinde arta-
rak devam eder. İçten kalınlaştırılmış dudaklı kâseler (Troia form A6) de kar-
şımıza çıkar. Akhisar-Balıkesir yöresi seramiklerinde İTÇ’de tipik kap formu 
olan Yortan türü kavanozlara (jar) ve üç ayaklı kaplara ait parçalar henüz az 
sayıdadır. Bu parçalardan bir kısmı kazıma bezemeli ve hatta tipik Yortan 
seramiklerinde olduğu gibi kazıma bezeme içerisine beyaz kireç macun boya 
doldurmalıdır. Bezemede az sayıdaki örnekte doğrudan yüzeye sürülen be-
yaz boya uygulaması vardır. İTÇ’nin son evresine ait olduğunu düşündüğü-
müz birkaç parça seramik ise kırmızı astarı ve perdahı ile dikkat çeker. Bu 
mallar yavaş dönen çömlekçi çarkında çekilmiştir. Henüz gaga ağızlı hiçbir 
parça yoktur. Üç ayaklı kaplara ait parçalar da ele geçirilmiştir. 

OTÇ ve STÇ’ye ait tabaka henüz saptanamamış olmasına karşın, dolgu 
toprak içerisinden dağınık vaziyette ele geçirilen, ancak çok yoğun miktarda-
ki seramikler dikkat çekmektedir. Gümüş taklidi mallar (gri seramik) ile altın 
taklidi (yaldızlı, yani mikalı sarı mallar) malların önemli yer tuttuğu, ancak 
altın taklidi malların baskın grup oluşturduğu seramikler M28 ve L28 açma-
larında karışık, fakat yoğun miktarda ele geçirilmiştir. 
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Her iki dönemde de kullanılmakla birlikte daha çok STÇ’de yoğun mik-
tarda mika içeren bir kil hamurunun tercih edildiği anlaşılmaktadır. Akhisar 
çevresindeki atölyelerde çalışmalarına devam eden modern çömlekçilerle ya-
pılan görüşmelerde Dağdeviren Höyüğü ile Akhisar İlçe merkezindeki ara-
zinin yakın zamana kadar kil kaynağı olduğu belirtilmiştir. Arazide yapılan 
incelemede söz konusu örneklere rastlanmıştır. Bu arazide günümüzde kuru-
yan bir gölün varlığına ilişkin tespitlerimiz yörede uzun yıllar sürdürdüğü-
müz yüzey araştırmalarımızdan bu yana bilinen bir husustur. Yakın tarihlere 
kadar yer yer bataklık sahaya da sahip olan bu gölün çevresine Dağdeviren 
Höyüğü ile Hastane Höyüğü konumlanmış olmalıdır. Ancak bu kil yatağına 
ilişkin kapsamlı herhangi bir tespit ve analiz çalışması henüz yapılmamıştır.

Hastane Höyüğü’nün OTÇ ve STÇ seramiklerinde çanak ve çömlek form-
ları esastır. Kâse formuna daha az rastlanır. Çanaklarda alt gruplar şöyle-
dir; düz ağızlı-basit ağız kenarlı sığ çanaklar, düz ağız kenarlı yarım küresel 
gövdeli çanaklar, içe çekik ağızlı-basit ağız kenarlı yuvarlatılmış gövdeli ça-
naklar, içe çekik ağızlı-basit ağız kenarlı keskin omurgalı çanaklar, içe çekik 
ağızlı-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, düz ağızlı-dışa kalınlaştırıl-
mış ağız kenarlı çanaklar, S profilli çanaklar, S profilli-omurgalı örnekler. En 
yaygınları ise içe çekik ağızlı-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, düz 
ağızlı-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, S profilli çanaklar, S profilli-
omurgalı çanaklar.  Çanaklarda düz, yuvarlak ve halka dipli örnekler vardır. 
Çömlekler, boyunlu ve boyunsuz olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Boyunsuz 
çömleklerde düzleştirilmiş ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı, basit ağızlı kü-
resel gövdeli örnekler yaygındır. Boyunlu çömleklerde dışa çekik ağızlı-basit 
ağız kenarlı küresel gövdeli olanlara sık rastlanır. Boyun kısa ya da uzundur. 
Çok uzun boyunlu örnek bulunamamıştır. Bazı örnekler omuzun altında ya-
tay kulplara sahiptir. Düz, yuvarlak ve halka diplidirler. Kâselerde daha çok 
yarım küresel gövdeli olanlara rastlanmıştır.

OTÇ’de de görülen çömleklerden düzleştirilmiş ve dışa kalınlaştırılmış 
ağız kenarlı, basit ağızlı küresel gövdeli boyunsuz örnekler STÇ’de de devam 
eder. Höyüğün erken dönemlere ait buluntuları arasında seramik parçaları 
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dışında pek çoğu İTÇ’ye tarihlenen ağırşaklar, baltalar, çakmaktaşı ve obsid-
yen âletler, deniz kabuğundan yapılma kolye ucu ve bir idol sayılabilir (Re-
sim: 9-12). 

Hastane Höyüğü’nün zirvesinde yer alan ve uzun zamandır hastanenin 
bahçesi olarak kullanılan alandaki F33 plan karesinde 112.42 m. kodundaki a 
ve c kısımlarındaki kazı çalışmalarında 108 m. seviyesine inilmiştir. Bu alanın 
hastanenin önündeki geniş bahçeyi oluşturması, alanda yaşlı ağaçların bulun-
ması sebebiyle tahmin edilenden çok daha düşük oranda modern tahribatın 
varlığı düşünüldüğünden kazılmaya karar verilmiştir. Jeofizik araştırmalar 
da burada ciddî kalıntı varlığına ilişkin veri sunmuştur.

F 33 plan karesinin c bölümünde bulunan kuzey- güney  doğrultulu uzun-
luğu 5 m., doğu-batı  genişliği  ortalama 85 cm., kalınlığı (derinliği) 75 cm.  olan  
Ortaçağa ait  duvar çizilip, fotoğraflanıp  belgelendikten sonra kaldırılmış-
tır. Duvarda kumtaşları ile birlikte yer yer devşirme taşların ve mermerlerin 
kullanıldığı görülmüştür. Kuzey-güney doğrultulu bu duvar kaldırıldıktan 
sonra a bölümünde 110.99-109.849 m. seviyelerinde yüksek kabartma tekniği 
ile yapılmış, üzerinde lotus çiçeği ile açık ve kapalı palmet motifli büyük bir 
sima parçası ele geçmiştir. Gerek bu parça, gerekse diğerleri, alanda özellikle 
Hellenistik ve Roma Dönemlerinde anıtsal bir yapının varlığını kanıtlar nite-
liktedir. Sima parçalarının altındaki tabakada ele geçirilen çok sayıdaki kırık 
mermer parçası ise bu anıtsal yapının Geç Antik Çağ içerisinde tahrip edildi-
ğini düşündürmektedir. Mimarî bezemeler ışığında İon düzeninde yapıldığı 
anlaşılan yapının süslemeleri kırılmıştır. Açma içerisinde bulunan ion kyması 
ve sütun yiv parçaları, mimarî süslemeleri tahrip edilen mimarî parçaların 
devşirme malzeme olarak tekrar kullanıldıkları düşüncesini akla getirmek-
tedir. Yaklaşık 15 cm. yüksekliğinde ve 10.7 cm. çapındaki tahrip edilmiş İon 
kymaları oldukça kaliteli işçilik gösterir. Yapının taşıyıcı elemanlarından olan 
ion düzenindeki sütun tamburlarına ait olabilecek çok sayıda kırık yiv parça-
sı tespit edilmiştir. Olasılıkla keski yardımıyla parçalanan yiv bezemelerinin 
boyutu ve işçiliği de İon kyması parçaları ile benzer niteliktedir.

Hastane Höyüğü’nün antik devir içerisinde en azından bir dönem mezar-
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lık olarak kullanıldığı düşüncesi bu seneki kazılarımızla kanıtlanmıştır. F33a 
plan karesinin batı kısmında Roma Dönemine ait doğu-batı uzantılı 9 adet 
mezar bulunmuştur. F 33 açmasının batı tarafında farklı üç seviyede bebek ve 
çocuk mezarları açığa çıkarılmıştır. Mezar tipleri ve buluntulara dayanarak 
söz konusu mezarlar, Roma Dönemine M.S. III ve IV. yy.a tarihlendirilmiştir. 
F33 No.lu açmayı ortadan kesen duvarın batısında kalan bölümde mezarlar 
açığa çıkarılırken, doğu kısmında mezar bulunmaması, şu anki bilgiler ışığın-
da, F33 açmasının batısında yer alan bir mezarlığın sınırını, olasılıkla da doğu 
sınırını akla getirmektedir. 

Yaş tespiti yapılamayan iki mezar dışındaki 7 mezarın bebek ve çocuk bi-
reylere ait olması, gömü geleneğinde belli bir yaşın altındakilerle erişkinlerin 
farklı yerlere gömüldüklerini düşündürmektedir. Bu durumun üç evre için 
de geçerli olması F33 açması ve bu alanın batısında kalan alanlarda bir çocuk 
mezarlığının varlığı fikrini güçlendirmektedir.

Mezar tipleri evrelere göre farklılıklar göstermektedir. Özellikle üst ve 
orta evrelerdeki mezarlar, genellikle sanduka tipinde olup üzerleri çatı kire-
midi ile kapatılmıştır. Alttaki evrede ise sanduka tipli mezarın üzeri düz, et-
rafı yuvarlak levha biçimli kireçtaşı ile kapatılmıştır. Sanduka mezarlar farklı 
taşların araya harç kullanılmadan bir araya getirilmesiyle bazen de düzgün 
ve moloz taşları birlikte kullanılmıştır.  

Moloz taşlar ve devşirme taşlarla harç kullanılmadan sanduka tipinde ya-
pılmış olan 6 No.lu mezar diğer mezarlardan farklı bir durum göstermekte-
dir (Resim: 13). Mezarın hem doğu hem de batı kısmında, ikisi köşede, biri 
de ortada, olmak üzere toplam 6 adet demir çivi bulunması, ölen bireylerin 
bu mezara tabut içerisinde gömüldüğünü göstermektedir. Gömü biçimi de 
diğerlerinden farklı olan bu mezarda bir yerine iki gömü yapılmış ve ölen bi-
reyler literatürde pek karşılaşılmayan biçimde üst üste yatırılmıştır. Mezarda, 
üstte yer alan bebek alttakine göre nispeten daha iyi korunurken alttaki be-
bek, mezar içindeki nemli ortamdan dolayı zarar görmüştür. İki bebeğin aynı 
anda ve bir arada gömülmesi bunların kardeş olabileceklerini, ön inceleme 
sonucunda bebeklerin aynı yaşta görünmeleri ve uzun kemik uzunluklarının 
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aynı olması, ikiz olabileceklerini gündeme getirmektedir. Ancak ekstremite 
uzunlukları aynı olmakla birlikte, kemik kalınlıklarının farklı olması da cin-
siyet farklılığını düşündürmektedir. İki bebek iskeletinin karşılaştırmasında 
çıkan tahmini sonuç attaki bebeğin erkek, üstteki bebeğin kız olduğudur. 

F33 plan karesindeki kazının en önemli sonucu, dikdörtgen formlu bir al-
tar yapısına ait olabileceği düşünülen kalıntılardır (Resim: 14). 2013 yılı çalış-
maları sırasında yapının olasılıkla kısa kenarlarından biri ortaya çıkarılmıştır. 
Kuzey-güney yönündeki kısa kenarın batıya doğru devam ettiği saptanmıştır. 
Yerel bir taş malzemeden oluşturulan zemin bloğunun üzerinde, mermerden 
stylobate ve toichobate bölümlerine yer verilmiştir. Kısa kenarın 2.30 m. ge-
nişliğindeki stylobate bölümünün üzerinde yine aynı genişlikteki toichobate 
bloğu yer alır. Toplam 87 cm. yüksekliğindeki toichobate bölümünün styloba-
te ile birleştiği kısımda defne yaprağı motiflerine yer verilmiştir2.

F33 açmasının kuzey sınırı ile duvarın kuzey yüzü birleştiği için bu bö-
lümde duvarın durumu saptanamamıştır. Fakat duvarın güney bölümü yapı-
nın durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan duvarın zemin bloklarının açmanın batı sınırına kadar devam ettiği 
ortaya çıkarılmıştır. Şu ana kadar 5.55 m. uzunluğa kadar olan bölümü or-
taya çıkarılan zemin blokları yerel bir taştan yapılmıştır. zemin bloklarının 
hemen üzerinde yer alan mermer stylobate blokları ise kısmen korunmuş-
tur3. Stylobate bölümünün üzerinde, blokların birbirine bağlanmasını sap-
layan kenet yuvaları görülmektedir. Kenet yuvalarının içerisinde yer alması 
gereken kurşun kenetler olasılıkla yine Geç Antik Çağ içerisinde yerlerinden 
sökülmüştür. Duvarın doğu bölümünde yer alan toichobate bezemelerinin 
devamı bu bölümde de saptanmıştır. Açma içerisinde kırık parçalar hâlinde 
çok sayıda toichobate parçasının bulunması yapının bu bölümünün de tahrip 
edildiğini kanıtlamaktadır. Âltarın kısa kenarı olduğunun düşündüğümüz 

2 Defne yaprağı motiflerinin yer aldığı kuşağın toplam yüksekliği 21 cm. dir. Her bir yaprak mo-
tifi ortalama 3.2 cm. yüksekliğe ve 6.5 cm. genişliğe sahiptir. Defne yaprağı motiflerini oluşturan 
sıralar yukarıdan aşağıya doğru 8 diziden oluşmaktadır. Bezeme kuşağının merkezinde 26 cm. 
genişliğinde bir bitkisel bezeme kuşağı ile defne yaprağı motifleri iki bölüme ayrılmıştır. 

3 Oldukça kaliteli işçiliğe sahip olan stylobate bloklarının önemli bir bölümünün tahrip edildiği 
tespit edilmiştir. 
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bu alanda blokların orta bölümü yine olasılıkla Geç Antik Çağ içerisinde kes-
ki vb. âletler yardımıyla oyulmuştur. İçi oyulan bu alanın ne amaçla yapıldığı 
henüz tespit edilememiştir4.

Genel bezeme özellikleri itibarıyla çok kaliteli işçilik gösteren anıtsal bo-
yutlardaki yapının inşa tarihini saptamamıza olanak sağlayacak buluntular 
henüz saptanamamıştır. Fakat bezemelerin inceliği ve kalitesi yapının çok da 
geç bir tarihte yapılmadığını, olasılıkla Geç Helenistik Dönemde inşa edilmiş 
olduğunu düşündürmektedir. Yine F33c plan karesinin doğusunda, altar-su-
nak yapısının sağ tarafında 108.44 m. seviyesinde toplam 3 ayrı hattan oluşan, 
yalnızca bir sırası sağlam şekilde bulunmuş su şebekesine rastlanmıştır. Diğer 
2 hattın tahrip edildiği anlaşılmıştır.

Bu açmadaki en önemli küçük buluntu oldukça iyi durumda ele geçirilen 
tunç sikkedir. Açmanın c kısmında, altar olduğu düşünülen yapının hemen 
doğusunda bulunan bu sikke, yapıdan sonraya, olasılıkla yapının da tahrip 
edildiği, arazinin nekropol olarak kullanıldığı döneme aittir. II. Constantinus 
(M.S. 317-320) dönemine tarihlendirilen, darp yeri bilinmeyen eserin ön yü-
zünde sola dönük büst, elinde asa ve küre, figürün üzerinde dökümlü elbi-
se arka yüzünde ise sola dönük Jupiter (zeus), sol omzundan aşağı sarkan 
khlamys, sol elinde asa, sağ elinde küre üzerinde Nike ve Nike’nin elinde çe-
lenk, sol alt bölüm tanımlanamayan bir figür yer almaktadır. 108 m. seviye-
sinde kazının sona erdiği F33 açmasında ele geçirilen diğer küçük buluntu-
lar, seramik parçaları, hayvan kemikleri, çakmaktaşı parçaları, madenî eser 
parçaları, bol miktarda kurşun parçası, kırık kemik iğne, cam parçaları, me-
tal parçaları, mimarî mermer blok parçaları ile korozyona uğramış sikkeler-
dir.  

Höyüğün zirvesinde yer alan diğer açma olan G31 plan karesinin “a” bö-
lümünde, hastane ana binasının güneyinde, höyüğün de güney kısmındaki 
yamaçta yer alan M-30 plan karesindeki “güney sondajı” adı verilen alandaki 
kazı çalışmalarında Roma Dönemi buluntularıyla yine Roma Dönemine ta-

4 İçi oyulan bu alanın içerisinden kırık mermer parçaları dışında bir malzemenin gelmeyişi bu 
konuda net bir tespit yapmamızı zorlaştırmaktadır.
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rihlenen, in situ vaziyette, pişmiş toprak künklere rastlanmıştır. Her biri yak-
laşık 38 cm. uzunluğundaki künklerin cidarı 2 cm.dir. Künkler taş döşemeli 
alanın altına doğru devam ettiği için yerinde bırakılmıştır. 

Kazılar dışında Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel Jeofizik, Prof. Dr. Billur 
Tekkok Antik ve Geç Antik seramikleri, Prof. Dr. Engin Akdeniz Prehistorik-
Protohistorik buluntular, Yrd. Doç. Dr. Aydın Erön mimarî plâstik, Prof. Dr. 
Erkut Kara ve Doç. Dr. Erkut Turan arkeozooloji, Doç. Dr. Serpil Eroğlu ant-
ropoloji çalışmaları yapmışlardır. 

Kazı başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin ve ekibi, Türk 
İslâm Dönemi buluntuları üzerine çalışmışlar, Akhisar Müzesi’ndeki sikke-
leri incelemişler, ayrıca höyüğün yayılım sahasının üzerinde yer alan tarihî 
cami, mezarlık ve hamamlar üzerine incelemelerde bulunup bu yapı ve kalın-
tıların rölövelerini çıkarmışlardır. Saruhanoğulları ve Osmanlı Dönemi içeri-
sinde Akhisar’ın kentsel gelişimi belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Akhisar’ın 
1933 yılında çizilmiş bir kent planına ulaşılmıştır. Bu planın en önemli özelliği 
bazı tarihî yapıların yanı sıra Hastane Höyüğü’nün topografik plan üzerinde 
gösterilen ilk örneği olmasıdır.

Geçen seneki kazılarda çıkarılan çok sayıda eserden restorasyonu tamam-
lanmayanlar işlemleri tamamlanarak Manisa Müzesi’ne teslim edilmiştir. 
Kendi imkânlarımızla hazırladığımız internet sitesi yeni kazı sonuçlarıyla 
güncellenmiş olup veri girişi devam etmektedir. Prof. Dr. Engin Akdeniz ve 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin’in hazırladıkları ve Akhisar’a gelen turist-
lere-ziyaretçilere yerleşimin tarihi ve anıtları hakkında bilgi vermeyi amaçla-
yan gezi rehberi tamamlanmış olup Akhisar Belediyesi tarafından basılmıştır. 
Kitap içerisinde kapsamlı bir harita da yer almaktadır. Türkçe hazırlanan ça-
lışmanın imkânlar kapsamında İngilizceye ve Güneydoğu Asya dillerine de 
çevrilmesi planlanmaktadır. 
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Resim 1: Thyateira-Tepe Mezarlığı-Apsisli yapı genel görünüm.

Resim 2: Apsisli yapıdaki tahribatın temizlenme işlemi.
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Resim 3: Hastane Höyüğü yayılım sahası.

Resim 4: L28 Açması.
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Resim 5: L28 açması, İlk ve Orta Tunç Çağı seramikle-
ri.

Resim 6: L28 Açması Orta ve Son Tunç 
Çağı seramikleri.

Resim 7-M28 Açması.
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Resim 8: M28 Açması İlk Tunç Çağı seramikleri.



136
Resim 11: Kesici alet, çakmaktaşı, opal.

Resim 9: Bazalt el baltası.

Resim 10: Kesici alet parçası, mikritik kireçtaşı.
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Resim 12: Bıçak,üst örtü kireçtaşı (beyaz) altı mikritik kireçtaşı (bej).

Resim 13: F33 açması, 6 No.lu mezar.
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Resim 14-Altar (?) yapısı.

Resim 15: Osmanlı Dönemi lüleleri.
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2013 YILI  PHoKAİA  KAZI  ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYİĞİT*

01 Temmuz 2013 tarihinde başlanan Phokaia antik kenti 2013 yılı kazı ça-
lışmaları, 31 Aralık 2013 tarihinde son buldu1. Bu çalışmaları başlıca üç grupta 
toplayabiliriz2:

ı) restorasyon Çalışmaları

A) Ceneviz-Osmanlı Kent Duvarları Restorasyon Çalışmaları

B) Athena Tapınağının Restorasyonu İçin Mimarlık Elemanlarının Kalıp-
larının Alınması ve Modelleme Çalışmaları

C) Restore Edilen Foça Kent Duvarlarının Önündeki Kordon Yolu Projesi 
Çalışmaları

            

ıı) Kazı Çalışmaları

A) Phokaia Athena Tapınağı Kazıları

* Prof. Dr. Ömer ÖzYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İz-
mir/TÜRKİYE.

1 Phokaia antik kenti 2013 yılı kazı çalışmalarında Bakanlık temsilcisi olarak Düzce Müzesi Ar-
keologları züleyha Kartal Önemli ve İbrahim Arcagök 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 kuru-
luşlara teşekkürü borç bilirim.  

2 Bu çalışmalar, Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Aynur Civelek, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Emre Okan, Yrd. Doç. Dr. Cenker Atila, Öğr. Gör. Sabri Arıcı tarafından yürütüldü.  Muammer 
Demren, M.A. Gamze Özbütev,   Haldun Toksöz, Kenan Doğan,  İlknur Kurum, Aslı Kökdemir, 
Nurhan Yıldırım, Uygur Akın, Serkan Ülbeği, Mehmet Bakır, Murat Öğren, Şeyma Canatar, 
Gözde Uğuz, Esin Aksoy, Ümmuhan Kapar, Taner Dalgalı  arkeolog olarak görev aldı. Hey-
keltraş-restoratör olarak zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren görev yaptı. Ayrıca ça-
lışmalara Ege, Pamukkale, Dokuz Eylül, Mustafa Kemal, Üniversiteleri Arkeoloji bölümünden 
öğrenciler de katıldı. 
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B) Koruma Kurulu Kararı Gereğince Yapılan Kazılar

a) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1053 ada, 4 parselde 
yapılan  kazılar 

b) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1793 ada, 1 parselde 
gerçekleştirilen çalışmalar 

                  

ııı) Kazı Evi ve Yayın Çalışmaları

ı) rEStoraSYon Çalışmaları

a) CEnEViz-oSmanlı KEnt DuVarları rEStoraSYon 
Çalışmaları

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 2011 yılının Haziran ayında 
İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onay-
landı. Foça Kent Duvarları restorasyon çalışmaları, 2012 yılının Nisan ayında 
başladı. Gerekli ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra, restore edilecek kent 
duvarlarında orijinal olarak kullanılan harçlar (kireç, Horasan ve toprak), 
analiz edilerek yeniden orijinaline uygun olarak üretildi. Sonunda restoras-
yonda kullanılacak kireç, Horasan ve toprak harç örnekleri belirlenerek uy-
gulamaya geçildi.

Foça Yarımadası Bizans, Ceneviz ve Osmanlı Dönemi kent duvarlarının 
onarımı için altı bölüm belirlenmiş ve projeleri de buna göre yapılmıştı. 2012 
yılı Nisan ayında başlanan restorasyon çalışmalarına yıl sonuna kadar devam 
edilmişti. Bu zaman içerisinde VI. V. IV. bölüm surları ile II. ve III. Osmanlı 
Kuleleri tamamlanmıştı. VI. bölümden IV. bölümün sonuna kadar yaklaşık 
olarak 128 m uzunluğundaki bölümün restorasyonları yapılmıştı. 

2013 yılı restorasyon çalışmalarına da Nisan ayında başlandı. Onarım ça-
lışmaları I. Ceneviz Kulesi’nin yanındaki I. bölümde sürdürüldü (Resim: 1). I. 
bölümün önüne iskele kurularak anakaya üzerinde yükselen Ceneviz Dönemi 
kent duvarının temizliği yapıldı. Özgün korunmuş yüzeyler temizlenerek res-
torasyon çalışmalarına hazır duruma getirildi. Orijinal duvardaki erimiş, gev-
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şek ve tahribat görmüş taşlar çürütme yöntemiyle sökülerek yerlerine sağlam 
taşlar yerleştirildi. Bu bölümde taşları bağlayıcı malzeme olarak Horasan harç 
kullanıldı. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra, restorasyonu yapılan 
bölümü, özgün yüzeylerden ayırmak amacıyla aralarına 6 cm. yüksekliğinde 
bir şerit oluşturacak biçimde kırmızı andezit taş sırası yerleştirildi. Özgün du-
var örgüsüne uygun olarak onarımlar yapıldı. Ceneviz örgü stilindeki tüf taş-
larının daha düzgün sıralar oluşturacak biçimde örülmesine özen gösterildi. I. 
bölümün duvar örgüsünde orta büyüklükteki uzun tüf taşlarının kullanıldığı 
görüldü. Onarım çalışmaları bu özellik dikkate alınarak yapıldı. Duvar örgü-
sünde daha çok uzun dikdörtgen taşların kullanılmasına öncelik verildi ve 
böylece duvarın statik ağırlığı sağlanmış oldu. Deprem riski de göz önüne alı-
narak I. bölüm kent duvarının bağlantı noktalarına çelik kenetler yerleştirildi. 
I. bölüme ilişkin Ceneviz Dönemi kent duvarı, Phokaia Athena Tapınağı’nın 
bulunduğu ana kayalık seviyesinden 80 cm. kadar yükseltilerek tamamlandı. 

I. bölüm Ceneviz Dönemi kent duvarının tamamlanmasından sonra I. Ce-
neviz Kulesi’nin onarımına geçildi (Resim: 2). Restorasyon çalışmalarından 
önce yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda kulenin kaide bölümü or-
taya çıkarıldı. Onarımlar, özgün kaide formuna uygun olarak yapıldı. Kaide-
nin taban bölümüne, orijinalinde olduğu gibi, deniz suyuna dayanıklı büyük 
andezit taşlar yerleştirildi. I. Ceneviz Kulesi kaide bölümü tamamlandıktan 
sonra kulenin gövdesinde onarımlar yapıldı. 

I. Ceneviz Kulesi’nin tamamlanmasından sonra restorasyon çalışmaları, 
yine Ceneviz dönemine ait II. bölüm kent duvarında sürdürüldü (Resim:3-4). 
II. bölüm kent duvarı I. ve II. Ceneviz Kuleleri arasında yer alır. Kybele Kutsal 
Alan’ın bulunduğu kayalık üzerinde yükselen II. Bölüm kent duvarının ya-
pımında da Horasan harç kullanıldığı görüldü. Anakaya üzerinde yükselen 
surun alt duvar örgüsünde büyük tüf ve andezit bloklar bulunur. Büyük taş 
bloklarla belirli bir seviyeye kadar yükseltilen duvarın üst örgüsünde orta 
büyüklükte taşlar yer alır. Onarım çalışmaları, öncelikle duvar örgüsünde eri-
miş, düşük ve parçalanmış taşların sökülmesi işlemiyle başladı. Sökülen her 
taşın yerine aynı boyutlarda taşlar yerleştirildi. Bu bölümün kent duvar örgü-



142

sünde büyük tüf ve andezit bloklar yoğun olarak kullanıldı. Kent duvarının 
anakaya ile bağlantı yerlerine çelikler atılarak sağlamlaştırıldı ve yan yana 
yerleştirilen büyük taş bloklar çelik kenetlerle birbirine bağlandı. Her iki taşın 
merkezi noktalarına matkap yardımıyla kenet çapına uygun delikler açıldı. 
Basınçlı hava makinesiyle açılan delikler temizlendi.  Her iki taşın merkezî 
noktalarında açılan deliklere önceden hazırlanmış olan macun kıvamındaki 
epoxy yapıştırıcı uygulandı. Çelik kenetler yerleştirilerek her iki taşın birbirine 
bağlantısı sağlandı. Bu işlem duvar örgüsünde yer alan diğer tüm büyük taş 
bloklara da uygulandı. Bu bölümde de taşları bağlayıcı malzeme olarak Ho-
rasan harç kullanıldı. Kybele Kutsal Alanı’nın sona erdiği bölümden itibaren 
II. bölüm kent duvarının dışa (denize doğru) doğru dirsek yaptığı görülür. 
Restorasyon çalışmaları da bu ayrıt edici özelliği dikkate alarak yapıldı. Dir-
sek yapılan bölümde büyük tüf ve andezit taşlar kullanıldı. Köşe taşlarının 
birbirileriyle bağlantısı çelik kenetlerle yapıldı. Restorasyonu tamamlanan bu 
bölümün arka duvarının yükseltilmesi ve iç dolgu çalışmaları da birlikte sür-
dürüldü. Ceneviz Dönemi kent duvarının belirli bir seviyeye kadar yüksel-
tilmesinden sonraki işlem, surun iç dolgusunun yapılmasıydı. Yaklaşık 3 m. 
kalınlığında olan kent duvarının iç dolgusunda irili-ufaklı taşlar kullanıldı. İç 
dolgudaki boşluklar daha sulu Horasan harcıyla dolduruldu. 

II. bölüm kent duvarının tamamlanmasından sonra II. Ceneviz Kulesi’nin 
onarımına geçildi. Daha önceki yıllarda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda 
kulenin kaide bölümü ortaya çıkarılmıştı. Kulenin kaidesine ilişkin duvarla-
rın bir sıra taş örgüsünün korunduğu görülmüştü. Kaide bölümünde deniz 
suyuna dayanıklı taşların (andezit taşı) kullanıldığı gözlendi. Plan açısından 
kaide bölümü çokgen bir planda olup büyük tüf ve andezit bloklar üzerinde 
yükseldiği anlaşıldı. Onarım çalışmaları da bu özellikleri dikkatte alarak ya-
pıldı. Öncelikle kulenin kaide bölümü temizlendi. Deniz suyunun Horasan 
harcıyla temas etmemesi için kaidenin ön bölümüne topraktan setler yapıldı. 
Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra kaidenin taban bölümünden iti-
baren büyük tüf ve andezit bloklar yerleştirildi. Tüm bu andezit ve tüf bloklar 
çelik kenetlerle birbirine bağlanarak sağlamlaştırıldı. Taşları bağlayıcı malze-
me olarak Horasan harç kullanıldı. 
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II. Ceneviz Kulesi’nin onarımı tamamlandıktan sonra III. bölüm kent du-
varının onarımına geçildi. III. bölüm kent duvarı II. Ceneviz Kulesi ile I. Os-
manlı Kulesi arasında yer alır. Bu bölüm kent duvarının  ön bölümünde 1742 
tarihli payanda bulunur. III. bölüm kent duvarı, Cenevizliler tarafından 1299 
yılında yapılmıştı. Bu bölümdeki en büyük onarım, 1538 yılındaki Osman-
lı onarımıdır. I. Osmanlı Kulesi’nin hemen doğusunda toprak harçlı Bizans 
onarımı da mevcuttur. Restorasyon çalışmalarında öncelik temizlik çalışma-
larına verildi. Onarım çalışmalarına II. Ceneviz Kulesi ile III. bölüm Osmanlı 
dönemi kent duvarının bağlantı bölümünde başlandı. Kule ile kent duvarı-
nın bağlantı yerlerine çelikten ızgara kenetler atıldı. Özgün duvar örgüsün-
de olduğu gibi, geçiş aşamasında da büyük boyutlu taşların kullanılmasına 
özen gösterildi. Bu bölümde farklı boyutta taşlar kullanılarak duvarın karma 
duvar örgüsünde örülmesine dikkat edildi. Ana duvarın ön cephesi belirli 
bir seviyeye kadar yükseltildikten sonra örülen duvar seviyesine kadar ki-
reç harçlı iç dolgusu yapıldı. I. Osmanlı Kulesi’nin restorasyonuna da Ara-
lık ayı içerisinde başlandı. Kulenin kaide bölümü temizlenerek restorasyon 
çalışmalarına hazır hâle getirildi. Temizlik çalışması tamamlandıktan sonra 
kare planlı kaidenin onarımı yapıldı. Kulenin korunmuş duvar yüzeyine 6 
cm. yüksekliğinde kırmızı andezit taşlar yerleştirilerek özgün yüzeylerle res-
torasyonu yapılan yüzeyin ayrılması sağlandı.  Kaidenin tabanından itibaren 
büyük tüf ve andezit bloklar konuldu. Bu bloklar çelik kenetlerle birbirine 
bağlanarak sağlamlaştırıldı. 

Ayrıca restorasyonu yapılan bölümlerin onarım çalışmalarıyla derz ve 
eskitme çalışmaları birlikte yürütüldü. Derz eskitme çalışmaları arkeolog – 
restoratörler tarafından gerçekleştirildi. Kent duvarın ön ve arka duvarı be-
lirli bir seviyeye kadar yükseltildikten sonra örülen duvar seviyesine kadar 
dönem harcına göre (Horasan, kireç ve toprak) iç dolgusu yapıldı. Kent du-
varı projede belirtilen seviyeye kadar yükseltildikten sonra derz ve eskitme 
çalışmalarına geçildi. Öncelik taşların yüzeyindeki harç kalıntıların temizlen-
mesine verildi. Temizliğin tamamlanmasından sonra taşlar arasındaki harç 
bir parmak boğumunu geçmeyecek derinlikte alındı. Duvar örgüsünde yer 
yer kullanılan yeni taşların renklendirilmesi ve eskitilmesi yapıldı. Eskitme 
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işlemi, demir taraklar, sivri uçlu demir fırçalar, keski, çekiç yardımıyla ger-
çekleştirildi. Yapılan derz ve eskitme çalışmaları sonucunda kent duvarları ve 
kulelerin ön ve arka cephelerinde üç boyutlu görüntüler elde edildi. Böylelik-
le onarımı yapılan duvar ve kulelere anıtsal bir görünüm verildi. 

Foça Yarımadası’nda Bizans, Ceneviz ve Osmanlı Dönemi kent duvar-
larında yapılan onarımlar, ilçe hâlkının büyük beğenisini kazandı. Unesco 
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Foça Surları’nın alınması, restorasyon çalış-
malarında elde edilen başarının en önemli göstergesi oldu.

B) atHEna taPınaĞının rEStoraSYonu iÇin mimarlıK 
ElEmanlarının KalıPlarının alınmaSı VE moDEllEmE 
Çalışmaları

Phokaia Athena Tapınağı’nın bir bölümünü ayağa kaldırma çalışmalarına 
2012 yıllında başlandı. Tapınağa ilişkin kazılar sırasında ele geçirilen mimar-
lık elemanlarının çizimleri yapıldıktan sonra, kalıpları uygun malzeme ile alı-
nıp modelleme çalışmalarına geçildi. 

Heykeltıraş - Restoratör zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren 
tarafından tapınağın bir bölümünü ayağa kaldırma çalışmaları, “Phokaia 
Athena Tapınağı Projesi“ kapsamında sürdürülüyor. Kalıpları alınan İzmir 
Arkeoloji Müzesi’ndeki iki adet griffon protomu ile iki adet at protomunun 
modelleme çalışmaları tamamlanarak parçaların dökümü yapıldı. Foça Bele-
diye Meydanı’na düzenleme çalışmaları kapsamında Athena Tapınağı’na iliş-
kin bir İon sütunu ile bir adet griffon ve bir adet at protom heykelleri dikildi 
(Resim: 5). 2013 Aralık ayı içerisinde Belediye Meydanı’na dikilen heykellerle 
Foça hâlkına ve turistlere Athena Tapınağı’nın önemli buluntuları üzerine 
bilgi verilmesi hedeflendi. Heykeller tüf taşı kaideler üzerinde yükseltildi. 
Athena Tapınağı’nın sergilenecek İon sütunu, alttan yukarıya doğru Samos 
tipi kaide, üzerinde topuklu tambur, onun üzerinde de en üst sütun tambu-
ru, yapraklı sütun tamburu ve İon başlığından oluşuyor. Phokaia Athena 
Tapınağı’nın sütunları arasındaki, tapınağın dış cephesini süsleyen bu griffon 
ve at protom heykelleri, Athena Tapınağı’nın en gösterişli yanını oluşturuyor. 
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C) rEStorE EDilEn FoÇa KEnt DuVarlarının ÖnünDEKi                                                
“KorDon Yolu ProjESi” Çalışmaları

Restorasyonu yapılan Foça kent duvarlarının önünde yer alan sahil yolu, 
yeniden ele alındı ve hazırlanan proje (Resim: 6), ilgili Belediyenin onayından 
sonra Koruma Kurulu’na gönderildi. Onaltı köprüden oluşan yolun başlan-
gıç ve son bölümündeki düzenlenmelerle toplantı alanları yaratılıyor. Eski 
dönemlerde olduğu gibi, köprülerle yeniden surlara kadar ulaştırılmış olma-
sı, seyircilerin surlardan uzak olmasını sağlıyor. Böylelikle surlar insan eliyle 
tahrip edilmeyecek ve üzerlerine de yazılar yazılmayacaktır. Ayrıca düzen-
lenecek dinlenme bölümlerinde hâlk bilgi panolarıyla da surlar konusunda 
aydınlatılacaktır. 

ıı ) Kazı Çalışmaları

a) PHoKaia atHEna taPınaĞı Kazıları

a) KuzEY aÇmaları

ıı. Ceneviz Kulesi’nin arka Bölümü Kazıları (ıı B k5-k6 Plan Kareleri)

01.07.2013 tarihinde, tarihi yarımadayı çeviren kent duvarlarının II. bölüm 
kent duvarının arka bölümünde, IIB k5-k6 plan karelerinde kazı çalışmalarına 
başlandı3. Kazı çalışması, Roma Dönemi kuzey peristasis duvarı ile eski lise 
binasının bahçe duvarı arasında kalan alanda yürütüldü. Çalışma alanı, II. 
Ceneviz Kulesi’nden doğuya doğru uzanan 1.20 x 9 m.lik alanı kapsar.

IIB k5-k6 plan kareleri içerisinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, II. 
bölüm kent duvarı üzerinde yer alan eski lise binasının bahçe duvarı kaldı-
rıldı. Beton duvarın hemen arkasında yer alan, 6.64 m. seviyesinde başlanan 
modern dolgu katmanın 3.45 m. seviyesinde sona erdiği görüldü. 3.45 m. 
kodunda arkaik tapınağın özgün dolgusunun başladığı gözlendi. Modern 
dolgunun içinden ele geçirilen arkeolojik malzeme yoğunluğu az olup, Geç 

3 Buradaki kazılar arkeolog Serkan Ülbeği tarafından gerçekleştirildi.
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Osmanlı Dönemi kaba seramiği malzemenin çoğunluğunu oluşturur. Bunun 
yanı sıra Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait seramikler de mevcuttur. Bahçe 
duvarın kaldırılmasıyla 3.45 m. seviyesinde Horasan harçlı kent duvarının iç 
dolgusuna ulaşıldı. II. bölüm kent duvarının arka duvar sınırı ortaya çıkarıl-
dı. Surun arka duvarı temizlenerek restorasyon çalışmalarına hazır duruma 
getirildi. II. bölüm kent duvarının 6 metrelik arka duvarı, arkaik tapınağın 
özgün  dolgusu üzerinde yükselir. Dolgunun sona erdiği yerde aynı bölüm-
deki duvarın doğuya doğru olan uzantısının ise anakaya üzerinde yükseldiği 
anlaşıldı. II. Ceneviz Kulesi’nin sınırlarını belirlemek amacıyla aynı plan kare 
içerisindeki çalışma alanı, güneye doğru genişletildi. 2.50 m. x 3 m. ebadında 
olan açmada yapılan kazı çalışması sonucunda II. Ceneviz Kulesi’nin sınır-
ları saptandı. Arkaik tapınağının batı podium duvarının kuzeye doğru olan 
uzantısının 1.50 m.lik devamı olan büyük tüf bloklar ortaya çıkartıldı.  Ayrıca 
Ceneviz Kulesi’nin (İ.S. 1299)  inşası sırasında batı podium duvarının tahrip 
edildiği anlaşıldı. II. Ceneviz Kulesi, arkaik tapınağın batı podium duvarı ile 
kuzey podium duvarının kesiştiği köşede yer alır.

Arkaik tapınağın orijinal dolgusu içerisinde duvar kalıntısına rastlandı 
(Resim: 7). Duvarın üst kodu 3.01 m. olarak ölçüldü. Ortaya çıkarılan duvarın 
arka yüzü olmamaması nedeniyle söz konusu duvar teras duvarı olmalıdır. 
Teras duvarı kalıntısı, 2 m. uzunluğunda, 2.30 m. yüksekliğindedir. IIB k5- k6 
plan karelerinde yer alan teras duvarı, kuzey-güney yönünde uzanır. Teras 
duvarının gerek yüzeyi gerekse dolgusu tüf taşlarıyla oluşturulduğunu gö-
rüyoruz. Teras duvarı taş örgüsü toprak harcıyla oluşturulmuş olduğu görü-
lür. Teras duvarının son taş sırasının (76 cm.) altında daha erken bir döneme 
ait duvarın varlığı ortaya konuldu. İ.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen teras duvarının 
daha erkene tarihlenen bu duvar üzerinde inşa edildiği anlaşıldı.       

Ortaya çıkartılan erken dönem duvarın üst kodu 76 cm. kodunda, duvar 
taşlarının sona erdiği toprak düzlem ise 17 cm. olarak ölçüldü. 76 cm. sevi-
yesinde teras duvarının altında yer alan II. binyıl duvarı da kuzey-güney yö-
nünde uzanır. Güneye doğru devam eden duvar, teras duvarından 9-10 cm. 
batıya doğru açılarak açmanın güney kesitine girer. II. binyılın ikinci yarısına 
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tarihlenen bu duvarın örgü stili, teras duvarının örgü stilinden farklıdır. II. 
binyıl duvarının yapımında da toprak harcın kullanıldığı  anlaşıldı. Teras du-
varının ön bölümünde yapılan kazıda, 53 cm. seviyesinde taban taşları ortaya 
çıkartıldı. Arkaik tapınağın orijinal dolgusu içerisinde bu taban üstünden ge-
len seramiğin tümü, İ.Ö. 7. yüzyıl ve öncesine ait olduğu saptandı. İ.Ö. 6. yüz-
yıl malzemesine rastlanmadı. 53 cm. seviyesinde kazılara devam edildi. Ta-
ban yapısına ait taşların bir bölümü korunarak tabanın altına inildi. Yapılan 
kazı çalışması sonucunda 19 cm. seviyesinde ikinci bir taş döşeli taban ortaya 
çıkarıldı. Her iki taş döşeli taban, altaki II. binyıl duvarının kullanım zamanı-
na aittir. Altaki duvarın uzun süreli olarak kullanıldığı anlaşılıyor; çünkü  53 
cm. ile 19 cm. taban seviyeleri arasında yapılan çalışmada ele geçirilen malze-
me,  İ.Ö. 7. yüzyılın başı ve öncesine aittir. Buna  göre 53 cm. seviyesindeki taş 
taban İ.Ö. 7. yüzyıl başlarına ait olmalıdır. II. binyıl boyalı ve perdahlı gri mo-
nokrom seramik parçaları, bu iki taban arasında ele geçirilen en erken dönem 
seramiğini oluşturur. Teras duvarını daha sağlıklı verilerle tarihlemek için 
duvarın hemen arka bölümünde 1.80 m. x 2.10 m. ebadında sondaj uygulandı. 
Duvarın orijinal arka dolgusunda ele geçirilen en geç dönem malzemesi, yak-
laşık olarak duvarın tarihini vermesi açısından önemlidir. Kazı çalışmasına 
2.85 m. seviyesinde başlandı ve duvarın tahrip olmaması için sondaj içindeki 
çalışma 1.60 m. seviyesinde sonlandırıldı. Duvarın orijinal arka dolgusunda 
ele geçen malzeme yoğunluğu az olup malzemenin tümü İ.Ö. 7. yüzyıl orta-
sından öncedir. Ele geçirilen malzeme arasında en erken dönem seramiği Geç 
Bronz Çağına ait az sayıda perdahlı gri monokrom seramik parçalarıdır. Te-
ras duvarı, arkaik tapınağın orijinal dolgusu içerisinde yer alması nedeniyle, 
tapınağın tarihinden (İ.Ö. 600) önce olmalıdır. 

IIB k5-k6 plan karelerinde, teras duvarının altında yer alan protohistorik 
duvarın ön bölümündeki 19 cm. seviyesinde ortaya çıkarılan ikinci tabanın al-
tında kazı çalışması yapıldı. Yoğun taban suyu, sondaj çukurunu doldurması 
ve seramiğin bulunması nedeniyle -5 cm. seviyesinde kazı çalışmaları sonlan-
dırıldı. Yapılan kazı çalışması sonucunda ikinci tabanın altında ele geçirilen 
seramiğin tümü türdeş nitelikte II. binyıl boyalı ve perdahlı kap parçalarıdır. 
I. binyıla ait seramik görülmedi. 
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Sonuç olarak, teras duvarı İ.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısından, altındaki pro-
tohistorik duvar İ.Ö. II. binyılın ikinci yarısından olmalıdır. Bu duvarların 
önündeki tabanlardan üsteki 53 cm. seviyesindeki taş taban İ.Ö. 7. yüzyılın 
başlarından, altaki 19 cm. seviyesindeki taş taban ise Protogeometrik Dönem-
den olmalıdır. Her iki taş taban da altaki Protohistorik Dönem duvarının kul-
lanım zamanlarından olmalıdır. 

 

b) DoĞu aÇmaları

Doğu Ceneviz Kulesi (ıı B c17-d17 Plan Kareleri) Kazıları (Çizim: 1; resim: 8):

IIB c17-d17 plan karelerinde yer alan kent duvarları kazılarına 15.08.2013 
tarihinde başlandı4. Ortaya Ceneviz Dönemine ilişkin bir kule çıkarıldı. 
“Doğu Kulesi” olarak isimlendirdiğimiz bu Ceneviz kulesinin iç bölümünde 
kazı çalışmaları yapıldı. Çalışma alanı 9.50 m. x 5 m. boyutlarındadır. Eski lise 
binasının bahçe duvarları, kazı alanın batı ve güney sınırını oluşturur.

Horasan harçlı Doğu Kulesi’nin iç bölümünde kazı çalışmalarına 6.67 m. 
seviyesinde başlandı. Kent duvarları, I. bölümün güney uzantısını oluşturan 
sur hattı, Doğu Kulesi olarak adlandırılan alanda üçgen hat çizerek güneye 
doğru devam eder. Doğu Kulesi, büyük andezit ve tüf bloklardan oluşan 
kaide üzerinde yükselir. Bu kulenin hemen ön bölümünde modern yapılar 
yer alır.  Doğu Kulesi, modern otel inşaatı sırasında tahrip edilmiş olmalıdır. 
Kulenin kaide bölümünde yer alan büyük taş bloklarının yerinden söküle-
rek, yerlerine otel binasının kolonlarının yapıldığı anlaşıldı. Doğu Kulesi’nin 
güneye doğru devam eden duvarı üzerinde eski lise binasının bahçe duvarı 
yer alır. 

Kulenin iç bölümünde yapılan kazı çalışmasında 8.45 m.- 6.13 m. seviyele-
ri arasında 2.50 kalınlığında modern çöp dolgusunun yer aldığı görüldü. Çöp 
dolgusunun kaldırılmasıyla toprak zeminden 6.67 m. seviyesinde başlanan 
kazı çalışmaları 5.37 m. seviyesinde sonlandırıldı. Kulenin kuzeydoğu duvarı 
üzerinde beton duvarın yer alması nedeniyle bu duvarın  dış konturu ortaya 
konulamadı; fakat Horasan harçlı iç dolgusu ortaya çıkarıldı. 

4 Doğu Ceneviz Kulesi’ndeki kazı çalışmaları da Arkeolog Serkan Ülbeği tarafından yapıldı.
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Kulenin iç bölümünün kuzeydoğu köşesinde  6.13 m. seviyesinde taban 
yapısına ait olabilecek oluşuma rastlandı. Modern zamandan yoğun bir tah-
ribat olduğundan kulenin tabanına ait bu izlerin çok az bir bölümünün ko-
runduğu görüldü. Ele geçirilen taban üstü malzeme fazla olup malzemenin 
çoğunluğunu Geç Osmanlı Dönemi kaba seramiği oluşturur. Bunun yanı sıra 
Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait seramikler de mevcuttur. Roma Dönemi 
Athena Tapınağı’na ait bol sayıda kırık mermer parçaları da ele geçen malze-
meler arasındadır. Bu mermer parçalarının 1040 depreminde yıkılan Roma 
Dönemi tapınağın tambur parçaları olduğu anlaşıldı.

6.13 m. seviyesindeki I. tabanın altında kazı çalışmaları yapıldı. Yapılan 
çalışma sonucunda, kireç fırını ortaya çıkartıldı. Üst kodu 5.94 m. olarak öl-
çüldü ve fırının duvarlarının 5.65 m. seviyesinden başladığı görüldü. Fırının 
iç yüzeyinin pişmiş toprak harçla sıvandığı dikkati çeker. Bu harcın iç duva-
rın yüzeyinde yer yer korunduğu göze çarpar. Fırın iç bölümünde ve dışında 
yapılan kazı çalışmasında ısıyı korumak için kullanılan iç cepheyi kaplayan 
harç kalıntıları bol sayıda ele geçirildi. Tek sıra taş sırasının korunduğu fırın 
yapısı, yuvarlak bir plana sahiptir. Duvar yapımında toprak harç kullanılmış 
durumdadır. Fırının kapısı batı yönünde yer alır. Kapının genişliği 95 cm.dir. 
Yuvarlak planlı kireç fırının çapı 2.10 m.dir.

Fırının içinde yapılan kazı çalışmasında 5.37 m. seviyesinde fırının kireç 
tabanı saptandı. Bu tabana ait kalıntıların büyük bir bölümünün kuzeydoğu 
köşesinde korunduğu görülür. Fırının ağız bölümünde bol sayıda kırık mer-
mer parçaların varlığı ortaya konuldu ve bu mermer parçalar in situ bırakıldı. 
Ağız bölümüde in situ ele geçirilen mermer parçaların varlığı, kireç fırının 
göstergelerinden biri olması nedeniyle önemlidir.  Yapılan çalışma sonucun-
da 6.13 m. seviyesinde saptanan I. tabanın altından gelen malzeme 1299 önce-
sine aittir. I.tabanın altından (6.13 m.) fırının tabanına (5.36 m.) kadar olan bu 
seramikler içerisinde Osmanlı Dönemi seramiğine rastlanmadı. Seramiklerin 
büyük bölümü Geç Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Türdeş nitelikteki Bi-
zans seramiğinin yoğunlukta olduğu göze çarpar. 

Kireç fırınını, daha sağlıklı verilerle tarihlendirmek için fırının kuzeydo-
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ğu duvarının arka bölümünde 50 cm. x 1.70 m. ebadında sondaj uygulandı. 
Sondaj çalışmasına 5.37 m. seviyesinden başlandı ve yapının tahribat görme-
mesi için 5.13 m. seviyesinde sonlandırıldı. Fırının kuzeydoğu duvarı, Doğu 
Kulesi’nin duvarına yaslandığı görülür; bu nedenle  fırının, kuleden sonra 
yapıldığını gösterir. Doğu Kulesi deniz seviyesinden 5.37 m. yükseltildikten 
sonra kirece olan ihtiyacı gidermek amacıyla, Cenevizliler’in  bu alanda ki-
reç fırını yaptıkları ve kırık mermer parçalarını fırında kullanarak kireç elde 
etmiş oldukları anlaşılıyor. Cenevizliler elde ettikleri bu kireci, tüm surların 
yapımında bağlayıcı madde olarak Horasan harcı oluşturmada kullandıkları 
saptandı. Buna göre mermerden yapılmış Roma Dönemi Athena Tapınağı’na 
parçaların büyük bölümünün Cenevizliler tarafından yok edildiği gerçeği or-
taya çıkıyor. 

Yapılan sondajda ele geçirilen malzeme içerisinde en geç dönem malzeme-
si az sayıda Bizans Dönemi seramiğidir. Geç Roma Dönemine ait terra sigillata 
seramikleri ve kaba mutfak seramikleri yoğunluktadır. 

arkaik tapınağın Güney Podium Duvarının Ön Bölümünde Yapılan Kazı

Çalışmaları (ııB  a19,b19 Plan Kareleri):

Athena Tapınağı Kutsal Alanı’nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda; 
2010 yılında ortaya çıkarılan “Güney Podium Duvarı” ve “ Akurgal Büyük 
Çukuru’nun” doğusunda, Güney Podium duvarının doğu ucunun önünde, 
2010 yılında yapılan kazı çalışmalarına yeniden başlandı5.  3.60 m. x 3.35 m. 
boyutlarında kazılan açmanın kuzeyinde ve batısında Roma ve Bizans dö-
nemlerine ait temel kalıntıları ve güneyinde ise toprak kesiti yer alır. Bu alan-
da (IIB a19-b19 plan kareleri) yapılan kazı çalışmaları sonucunda kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusunda uzanan 1.80 m. uzunluğunda, 50 cm. genişliğinde 
duvar kalıntısına rastlanıldı. Duvarın üst kodu 1.93 m. olarak ölçüldü. IIB 
a19-b19 plan karelerinde yer alan Çamlaraltı açmasının batı yarısında bulu-
nan duvarın, güneyinde bulunan taş taban üzerinde, 1.60-1.56 cm. arasında 

5 Athena Tapınağı’nın güney podium önündeki bu kazılar, M.A. Kenan Doğan tarafından gerçek-
leştirildi.
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yapılan kazı çalışmalarında İ.Ö. 8. yüzyıla ait kuşlu kâse parçaları ile İ.Ö. 7. 
yüzyıl başlarına ait ağız, kaide ve gövde parçaları ele geçirildi. Bu duvar, At-
hena Tapınağı’nın tarihinden (İ.Ö. 600) daha eski olduğu kesindir. Daha kesin 
bir tarihleme için, taban altı seramiğininde değerlendirilmesi gerekir. Bu taş 
taban 1.60-1.56 cm. arasında yer alır.

IIB a19-b19 plan karelerinde yer alan Çamlaraltı açmasının batı yarısında 
bulunan duvarın dışında 1.60-1.50 cm. seviyeleri arasında yapılan kazı ça-
lışmalarında; Geometrik Dönem seramik parçaları, Oryantalizan Döneme ait 
açık zemin üzerine kırmızı, kahverengi ve siyah bant bezemeli seramik par-
çaları, Arkaik Dönem bantlı ve perdahlı seramik parçaları, Gri Aiol seramik 
parçaları ile İ.Ö. II. binyıla ait olabilecek gri seramik parçaları ele geçirildi. 
Kazı çalışmaları sırasında duvarın yüksekliğinin 40 cm. olduğu ve aşağıya 
doğru devam ettiği görüldü. Ayrıca Arkaik Dönem Athena Tapınağının gü-
ney podium duvarının da aşağıya doğru devam ettiği anlaşıldı.

B) Koruma Kurulu Kararı GErEĞinCE YaPılan  Kazılar  

a) ııı. DErECE Sit alanınDa Kalan 1053 aDa, 4 ParSElDEKi 

 Kazı Çalışmaları

İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahâllesi, Karacina Mevkii’nde bulunan 
ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kalan 24 pafta, 1053 ada 4 parselde 
12.09.2013 tarihinde çalışmalara başlandı ve çalışmalar kasım ayı sonuna ka-
dar sürdü6. Arazi çalışmaları bittikten sonra kazı evinde seramikler üzerinde 
çalışmalar gerçekleştirildi. 

Arazinin toprak yapısına bakıldığında 2012 yılında kazısı yapılan 1053 
ada 5 parseldeki (komşu parsel) kesitlerin görüntüsüyle benzerlik gösterir. 
Komşu parsel gibi  buranın da eski bir dere yatağı olduğu anlaşıldı. Parselin 
üst seviyesinde seramik çöplüğüne ilişkin malzemeler görüldü. Alt seviye-
lerde arkeolojik öneme sahip herhangi bir bulguyla karşılaşılmadı. Yapılan 
bütün çalışmalar sırasında herhangi bir mimarî kalıntı veya kültür tabakası 
izine rastlanmadı.

6 Foça İlçesi, 24 pafta, 1053 ada 4 parseldeki kazılar Arkeolog Mehmet Bakır tarafından yürütüldü.
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b) ııı.DErECE Sit alanınDa Kalan 1793 aDa, 1 ParSElDEKi Kazı  
Çalışmaları (Çizim: 2-4; resim: 9-11)

İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahâllesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda 
kalan 30 L IVc pafta 1793 ada, 1 parselde yapılan arkeolojik kazılar, 20 Tem-
muz 2013 günü başladı ve 31 Aralık 2013 tarihinde sona erdi7.

Foça İlçesi, Atatürk Mahâllesi, 55 sokakta bulunan 30 L IVc pafta 1793 ada, 
1 parsel, 756,12 m² yüz ölçümüne sahiptir (Çizim: 2; Resim: 9). Yaklaşık 35 
m. uzunluğunda, yine yaklaşık 21,5 m. genişliğinde dikdörtgen biçimindedir. 
Parsel yine yaklaşık olarak doğu-batı doğrultusunda uzunlamasına uzanır. 
Foça İlçesi’nin, Atatürk Mahâllesi’nde ve güney yamaçlarda yer alan parsel, 
denizden 36-38 m. yüksekliğindedir. Bütün Foça modern yerleşiminin görün-
tüsüne sahiptir.

756,12 m² bir alana sahip parselde temizlik çalışmaları, yaklaşık sekiz gün 
sürdü. Tüm alan ot, yabani bitki, çöp ve inşaat artıklarından temizlendi. Daha 
sonra alana plan kare sistemi uygulandı. Plan kareler 5x5 m.lik ölçülerde dü-
zenlendi. Kareler, doğudan batıya doğru A, B, C, D, E, F, G, harfleriyle ve 
güneyden kuzeye doğru da 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarıyla isimlendirildi. Bu plan 
kareler içerisinde 4x4 m.lik alanlar öncelikle kazıldı. Böylelikle plan kareler 
arasında 1 m. genişliğinde köprüler oluşturuldu. Bu köprüler, kesitleri gör-
meye yardımcı olduğu gibi, aynı zamanda el arabasıyla toprak taşımada da 
önemli rol oynadı. Plan kare sistemi oluşturulduktan sonra 29.07.2013 tarihin-
de kazı çalışmalarına başlandı8.

Açma 6’yı oluşturan B3-4, C3-4 ve D3-4 plan karelerinde üst seviyelerde 
19. yüzyıla ilişkin sırlı ve sırsız seramik malzemeleri ele geçirildi (Çizim: 4; 
Resim: 11). Bunun yanı sıra yapılara ait demir ve çivi parçaları da görülür. 
Geç Roma Dönemine ilişkin bu malzemelerin taş ocağıyla bir ilgisi yoktur; an-

7 Söz konusu parselde kazılar, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
24.05.2013 gün ve 2336 sayılı kararıyla gerçekleştirildi.

8 30 L IVc pafta 1793 ada, 1 parselde yapılan arkeolojik kazılar, Phokaia Kazı üyesi Arkeolog Mu-
rat Öğren tarafından gerçekleştirildi.
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cak daha aşağılarda genellikle tümlenemeyen Geç Roma Dönemine ait kaba 
mutfak kabı parçaları özellikle pişirme kabı olan kythra, lopas ve bunlara ait 
kapak; ayrıca tava ve tabak parçaları ele geçirildi. Bunlar büyük olasılıkla taş 
ocağında çalışan işçilerin yedikleri yemeklerle ilgili kap-kacaklara aitti. Bun-
ların genel bir tarih vermesine karşın, tümlenebilen bir kythranın (Env. Ph. 
2013/34) in situ, B3 plan karesinde  36,95 m. seviyesinde ele geçirilmesi, taş 
ocağının son kullanımını vermesi yönünden oldukça önemlidir. Profilin en 
büyük projeksiyon noktası gövdenin alt tarafında olması, bir armut gibi yu-
karıdan aşağıya doğru genişlemesi İ.S. 4. yüzyılın ilk yarısından olduğunu 
gösterir. Buna göre yukarıda sözünü ettiğimiz 1. açmada G3 plan karesindeki 
büyük kaya kütlesinin altında bulunan Env. Ph. 2013/44 envanter numaralı 
kythra, taş ocağının İ.S. 3. yüzyılın ortasından önce, belki de 3. yüzyılın başla-
rından itibaren etkinlikte olduğunu, bu etkinliğin yukarıda sözünü ettiğimiz 
başka bir kythranın (Env. Ph. 2013/34) tarihi olan İ.S. 4. yüzyılın ilk yarısına 
kadar sürdüğünü gösterir. Taş ocağının batı bölümünde kesilen bloklar, doğu 
bölümündekilere göre daha uzundur. Genişlikleri aşağı yukarı aynıdır; fakat 
yaklaşık bir yüzyıl sonra uzunlukları daha kısalır. Taş ocağı İ.S. 4. yüzyılın 
ortalarında belki de işlevini yitirmişti; fakat İ.S. 3. yüzyılın başlarında kulla-
nımda olduğunu görüyoruz.

İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahâllesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda 
kalan 30 L IVc pafta 1793 ada, 1 parselde yapılan arkeolojik kazılar, çok önem-
li sonuçlar ortaya koydu. Bu kazılarda Roma İmparatorluk Dönemine ilişkin 
bir taş ocağıyla karşılaşıldı. Taş ocağının söz konusu parselde İ.S. 3. yüzyılın 
başlarından itibaren etkinlik gösterdiği ve bu etkinliğin İ.S. 4. yüzyılın ilk ya-
rısında da devam ettiği anlaşıldı. in situ ele geçirilen tümlenebilen kaplarla 
yapılan tarihlemeler, bu tarihlerde taş ocağından kesilen taşların boyutlarını 
da ortaya koydu. Yapılan kazılarda çıkarılan blok izleri, İ.S.3. yüzyılın ilk ya-
rısında daha uzun kesilen taş bloklarının daha sonra, İ.S. 4. yüzyılın ilk yarı-
sında kısaldığını görüyoruz. 

Yapılan kazılarda her ne kadar tümü kazılmamışsa da taş ocağının tüm 
1793 ada ve 1 parseli kapsadığı, öte yandan batısında kalan yeşil alan olarak 
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imar planında ayrılmış bulunan parseli de içine aldığı kaya izlerinden açıkça 
anlaşılmaktadır.

1) Kazı EVi VE YaYın Çalışmaları

2013 yılında kazı evinde, kazılarda bulunan seramiklerin ve diğer eserlerin 
temizlenmesi, tasnifi, bütünleştirilmesi işleri yapıldı. İçlerinde restore edilebi-
lecekler tamamlandı. Ayrıca çizimleri yapılması gereken her tür küçük ese-
rin çizimleri gerçekleştirildi. Bunun ötesinde yayınlar için çalışmalara devam 
edildi. Ortaya çıkarılan mimarlık eserlerin autocad çizimleri yapıldı. Seramik 
çizimleri de Coreldraw programında yayına geçebilecek biçimde ele alındı. 
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Çizim 1: Ceneviz Dönemine ait Doğu Kulesi ve kulenin iç bölümünde ele geçirilen kireç fırının 
planı (1299).
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Çizim 3: 1793 ada, 1 parsel, 1 No.lu açmanın (G2-G3 plan kareleri) planı.



158

Ç
iz

im
 4

: 
Fo

ça
, I

II
.D

er
ec

e 
A

rk
eo

lo
jik

 S
it 

A
la

nı
nd

a,
 1

79
3 

ad
a,

 1
   

pa
rs

el
de

 y
ap

ıla
n 

ka
zı

la
rd

a 
or

ta
ya

 ç
ık

ar
ıla

n 
ta

ş o
ca

ğı
 

al
an

ın
da

ki
 6

 N
o.

lu
 a

çm
an

ın
 (B

2-
3,

 C
2-

3,
 D

2-
3 

pl
an

ka
re

le
ri

) p
la

nı
.



159

Resim 1: Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Dönemine ilişkin I. bölüm kent 
duvarından bir görünüm.

Resim 2: Resim: 2- I.Ceneviz Kulesi’nin restorasyon 
öncesindeki görünümü.
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Resim 3: I. ve II. Ceneviz kuleleri arasında kalan II. bölüm kent duvarının restorasyon 
sırasındaki görünümü.   

Resim 4: Resim: 4- Restorasyonu tamamlanan II. bölüm kent duvarı ve II. Ceneviz  
Kulesi’nden bir görünüm.
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Resim 5: “Phokaia Athena Tapınağı’nın Ayağa Kaldırılması Projesi” kapsamında ger-
çekleştirilen, Foça Belediye Meydanı’nda sergilenen tapınağa ilişkin griffon 
ve at protom heykellerinin kopyalarından bir görünüm.

Resim 6: Resim: 6- Restorasyonu yapılan Foça kent duvarlarının önünde yer alan 
Kordon Yolu projesinden bir görünüm.
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Resim 7: IIB k5- k6 plan kareleri, II. Ceneviz Kulesi’nin arka bölümünde yapılan  kazı çalışmala-
rında arkaik tapınağın özgün dolgusundan ele geçirilen İ.Ö. 7. yüzyıl  teras duvarından 
bir görünüm.
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Resim 8: IIB c17-d17 plan kareleri, Doğu Kulesi’nin iç bölümünde ele geçirilen Ceneviz Dönemi-
ne ilişkin kireç fırınından bir  görünüm.

Resim 9: Foça, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda, 1793 ada, 1 parselden genel bir görünüm.
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Resim 10:  Foça, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda, 1793 ada, 1 parselde yapılan 
kazılarda ortaya çıkarılan taş ocağından bir görünüm (1 No.lu açma).

Resim 11:  Foça, III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı’nda, 1793 ada, 1 parsel-
de yapılan kazılarda ortaya 
çıkarılan taş ocağından bir gö-
rünüm (6 No.lu açma).
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2013 YILI ÇALIŞMALARI

V. Belgin DEMİRSAR ARLI*

Bursa İli, İznik İlçe Merkezi’nde gerçekleştirilen İznik Çini Fırınları 
Kazısı’nın 2013 yılı çalışmaları,  İstanbul Üniversitesi öğretim üye ve öğren-
cilerinden oluşan ekiple,  Bakanlık temsilcisi olarak Konya Koruma  Kurulu 
elemanlarından Halil Görgülü’nün katılımı ile 22 Temmuz tarihinde başlamış 
ve 13 Eylül tarihinde tamamlanmıştır. 2013 yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği 
dışında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri1 tarafından destek-
lenmiştir.

Çalışmalar öncelikle C17, D17 plan karelerinin tamamında, J12, K12 plan 
karelerinin doğu yarıları ile H, I, J ve K7 plan karelerinin geçen yıl başlanılan 
istinat duvarı yapımı nedeniyle ortaya çıkan batı bölümlerinde gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca, önceki yıllarda ortaya çıkarılan hamam altyapısının D11 ve 
D12 plan kareleri içinde kalan, daha önce çöküntü olduğunu tespit ettiğimiz 
ve geçici olarak üstü örtülen bölümünde yapılacak olan koruma çalışması ön-
cesinde, detaylı bir temizlik ve kazı çalışması gerçekleştirilmiş, daha sonra da 
bu bölümün pasif koruması tamamlanmıştır (Çizim: 1) (Resim: 1).

2012 kazı sezonunda doğu yarıları kazılan C16 ve D16 plan karelerinin 
bu yıl kazısına başlanan C17 ve D17 plan karelerine bitişik bölümlerinde or-
taya çıkan kuzey-güney doğrultulu kuru duvarın C17 plan karesinin güney 
sınırında (-2.00 m.) doğu-batı yönünde ilerleyen bir kuru duvarla birleştiği 
ortaya çıkmış, bu duvarın da D17 plan karesinin doğusunda (-2.40 m.) harçlı 
düzgün tuğla bir duvarla birleştiği tespit edilmiştir. Bu duvarın güneyinde ise 

* Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü, 34134 Laleli-İstanbul/TÜRKİYE. beldemar61@yahoo.com

1 34888 numaralı “ İznik’te Osmanlı Dönemi Çiniciliğinin Gelişimini Araştırma Projesi” isimli 
proje.
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düzgün bir işçilik göstermeyen tuğla bir zemin ortaya çıkmıştır (-1.65 m.). C17 
plan karesinde, D17 plan karesinde ortaya çıkan harçlı tuğla duvarın kuzeye 
döndüğü ancak 1m. sonra sonlandığı görülmüştür. Bu plan karenin diğer bö-
lümlerinde ise çok düzgün olmayan harçlı zemin ortaya çıkmış (2.70 m.), bu 
noktada plan karenin kazısı tamamlanmıştır (Resim: 2).

J12, K12 plan kareleri birlikte ele alınmış ve geçen sezon batısı kazılan bu 
plan karelerin doğu kısımları da kazılarak kazı işlemi tamamlanmıştır. K12 
plan karesinin batısında kuzey-güney yönünde (-1.50 m.) ortaya çıkarılan geç 
döneme tarihlenen kuru duvarın doğuya, J12 plan karesinde doğu-batı yö-
nünde (-2.55 m.) ortaya çıkarılan kuru duvarın ise güneye doğru ilerlediği 
ancak sonuçlanmadığı görülmüştür. J12 plan karesinin kuzeyinde, I12 plan 
karesiyle birleştiği sınırda (-2.80 m.), erken döneme ait olduğu düşünülen do-
ğu-batı yönünde harçlı duvar ve tahribat görmüş düzgün olmayan bir tuğla 
işçiliği gösteren zemin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır  (Resim: 3).

H, I, J ve K7 plan karelerinde kuru duvar tekniği ile örülmüş, birbirlerinin 
üzerine kurulmuş (-2.50 m. ile  -3.00 m. arasında çeşitli kotlarda) altyapıların iç 
içe geçtiği görülmektedir.  Farklı dönemlerde yapılmış 4 tane yapının temel 
kalıntılarını tespit ettiğimiz bu bölüm oldukça karmaşık bir durum ortaya 
koymaktadır. BHD kazı alanının tamamında olduğu gibi burada da altyapı 
duvarlarının daha sonraki dönemlerde çeşitli amaçlarla fonksiyonu değiştiri-
lerek ya da bozularak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin H7 plan karesin-
de,  batı yönünde (Hamam’a doğru) bir suyolunun, altyapı duvarlarının bir 
bölümü kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde J7 plan karesinin 
batısında, sıkıştırılmış toprak zemin içinde, yassı tuğlalarla kapatılmış, bel-
den yukarısı alan sınırlarının dışında kalan bir iskelet (-2.80 m.) ortaya çıkarıl-
mıştır. Böyle bir durumla BHD kazı alanının farklı plan karelerinde (F8, C12,) 
daha önceki yıllarda da karşılaşılmıştı  (Resim: 4a-b).

BHD kazı alanında 2010 yılından itibaren düzenli olarak yapılan pasif ko-
ruma çalışmaları için bu yıl da, koruması yapılacak bölümlerin son durumla-
rını tespit etmek ve gerekirse kazısının ilerletilmesiyle ilişkili çalışmalar neti-
cesinde; 
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1- C9 plan karesinde yer alan fırın ateşhanesinin batısında erken dönem 
tuğla duvar alt yapılarının arasında bir suyolu ortaya çıkarılmıştır.

2- D11 ve D12 plan karelerinde yer alan hamam altyapısının zemin kesit-
leri ortaya çıkarılmış, farklı dönemlere ait olduğunu belirlediğimiz tuğla ile 
mermer zeminler ve bunların oturduğu altyapılar temizlenmiş, bu altyapıla-
rın içinden ve altından geçen suyolları daha belirgin hale getirilmiştir.

3- Aynı hamam kalıntısının altyapısına ait olduğu düşünülen, E10 plan 
karesinde kazının ilk yıllarında ortaya çıkan ve zaman içerisinde oldukça tah-
ribat görmüş olan zemin kalıntısı da temizlenmiştir.

Bütün bu çalışmaların ardından söz konusu bölümlerin pasif koruması ya-
pılmıştır (Resim: 5a-b).

Geçen kazı sezonunda BHD kazı alanının batı ve güney sınırının güvenliği 
için yapımına başlanan istinat duvarlarının tamamlanabilmesi için, daha ön-
ceki yıllarda (2004) kaldırılan çağdaş alt yapının, alan güvenliği için yerinde 
bırakılan batı ve güney sınırın birleştiği bölümdeki kısımlarının sökümü ya-
pılmıştır. Bu işlem sonucunda alanın batı sınırında ortaya çıkan kazılmamış 
yaklaşık 2,5x15m.lik kısmın kazısı yapılmış, istinat duvarının kalan kısmı da 
örülerek tamamlanmıştır.

Kamulaştırma işlemleri tamamlanan, BHD kazı alanına kuzeyden bitişik 
arsada yer alan evin yıkım izinlerinin tamamlanmasıyla kazı sezonunun so-
nunda yıkımı gerçekleştirilmiş ve etrafı çevrilerek kazı alanı sınırları içine ka-
tılmıştır (Resim: 6a-b).

Bu yıl envanterli eser olarak belirlenen 18 eser İznik Müzesi’ne teslim edil-
miştir. Envanter fişi hazırlanan 180 etütlük envanterli buluntu ile geriye kalan 
toplam 197 torba etütlük malzeme tasniflenerek depoya kaldırılmıştır. 

Kazı alanı, erken dönem pişmiş toprak eserler açısından ilginç örnekler 
vermektedir.  Son iki yılın buluntuları arasındaki kabartma figürler, 1995 yılı 
buluntusunda daha iyi anlaşıldığı gibi çatı detaylarında (antefiks) kullanıl-
mış parçalardan olmalıdırlar. Roma Dönemine tarihlenen parçalar arasında 
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tümlenebilen bir de tabak mevcut olup fragmanların içlerinden bazılarının 
bezemeli olduğu görülmektedir.

Bizans Dönemi seramikleri yine her yıl olduğu gibi zengin çeşitle karşımı-
za çıkar. Sırsız örnekler yanında Bizans’a özgü sırlı her teknikten örnekler de 
mevcuttur.

Öncelikle bu yılın sikke buluntularının çoğunun niteliksiz olduğunun be-
lirtilmesi gerekir. I12 buluntuları arasında ele geçirilen kurşun mühür daha 
iyi durumda olup ön yüzünde kucağında çocuk İsa ile Meryem, arka tara-
fında da Başmelek Michael yer almaktadır. Bu tip ikonografik mühürlerin 
11.yüzyıla tarihlendiği bilinir (Resim: 7a-b).

D17 plan karesi buluntuları arasındaki üçgen biçimli kemik levha, İstan-
bul Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda pek çok örneği bulunan bir süsleme 
parçasıdır.  Geçen sezon ele geçen kuş bezemeli örnek gibi bu parça da Orta 
Bizans Dönemine, 11–12 yüzyıla tarihlenmektedir. 

Osmanlı Dönemi sikkeleri Bizans örneğine göre biraz daha iyi durumda 
olup nitelikli olanlardan biri I. Abdülhamid diğeri ise II. Süleyman dönem-
lerine  aittir. Ön yüzünde II. Süleyman’ın tuğrası bulunan sikkenin arka yü-
zünde 1688 tarihi ve “durîbe fî Konstantiniyye” ibaresi okunmaktadır. C8 plan 
karesinde ele geçirilen bir grup niteliksiz sikke arasında bulunan (-4.10 m.) 
altından imal edilmiş küçük parça muhtemelen bir kolyeye ait olmalıdır.

Tek renk sırlı parçalar içinde, koleksiyonlardan tanıdığımız, düz dipli, 
yonca ağızlı kandil neredeyse tamamen sağlam olarak ele geçirilmiştir  

2013 yılı buluntularımız arasında mavi-beyaz teknikli parçalar ağırlıklı bir 
yere sahiptir. Kalite, işçilik ve desen açısından çok değişik örneklerle karşıla-
şılır. 

Çeşitli müze ve özel koleksiyonda pek çok örneği bulunan ve İznik’te de 
oldukça sık olarak farklı büyüklüklerde fragmanlarına rastlanan üzümlü ta-
baklardan yine bu kazı sezonunda da ele geçirilmiştir. Bu parçalar yanında 
asıl ilginç olan, üzüm salkımlı desenin tabak dışında, bir kupa üzerinde kul-
lanıldığını kanıtlayan iki parçaya rastlanması olmuştur (Resim: 8a-b).
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Daha çok mavi-beyaz teknikte örneklerine rastlanan mermer taklidi olarak 
tanımlanan desene, kazı buluntularımız arasında şimdiye kadar sadece sera-
miklerde yer verildiği görülmektedir (Resim: 9a-b).  Oysa Osmanlı Dönemine 
ait çinili pek çok yapıda, ilk bakışta dikkati çekmeyen, farklı uygulamaları 
denenen mermer taklidi çininin kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin çini pa-
nolarda,  mimarî bir eleman olarak tasarımın önemli parçasını oluşturdukları 
görülür. Topkapı Sarayı III. Murat Dairesi’nin girişindeki kemerli uygulama 
bunun en başarılı örneklerinden biridir. Yine aynı şekilde İvaz Efendi Camii 
mihrabında da önemli bir yer bulmuştur. Daha geç tarihli değişik bir tasarıma 
da Sultan Ahmet Camii mahfilindeki panolardan selvi ağaçlı olanların kaide 
kısmında rastlanır. Bu örnekleri Hürrem Sultan Türbesi girişi, Siyavuş Paşa 
Türbesi içi gibi örneklerle çoğaltmak mümkündür.

Yanlış bir isimlendirmeyle literatüre ‘Haliç İşi’ olarak geçen gruptan da 
ilginç örnekler ele geçmiştir. C17 plan karesi buluntuları arasındaki küçük 
boyutlu kâsenin iç yüzü söz konusu tekniğe ait, dış tarafı ise mavi-beyaz be-
zemelidir (Resim: 10a-b). Dışa dönük kenarlı bir tabağa ait parçalar ise yine 
bu teknikte daha seyrek görülen siyahımsı renkle oluşturulmuş bezemeye 
sahiptir. 

Aynı şekilde yanlış isimlendirmeyle literatüre yerleşen ‘Şam İşi’ olarak ta-
nımlanan tekniğe ait parçaların bir kısmının ise 2012 kazı sezonunda ele geçi-
rilen büyük boyutlu kapalı formlu bir kabın parçaları olduğu görülmektedir  
(Resim: 11a-b).

Yine farklı sezonlarda,  fakat bitişik plan karelerde ele geçirilen, aynı kaba 
ait bir başka grup parça da ‘Rodos İşi’ olarak tanınan tekniktendir. Üç be-
nek motifli, büyük boyutlu,  kapalı formlu bu kaba ait ele geçirilen parçaların 
çoğunluğunun dip kısmına ait olması sebebiyle tam formunu tespit etmek 
mümkün olmamıştır. Söz konusu kabın dibinde çizgisel olarak belirlenmiş 
minik bir çiçek dikkati çekmektedir (Resim: 12a-b).

J12 plan karesi buluntuları arasındaki küçük kenar parçası, 2010 ve 2012 
kazı sezonlarında ele geçirilen ve envanterli eser olarak İznik Müzesi’ne tes-
lim edilen ve çok benzer örneklerini de koleksiyonlardan tanıdığımız iki ta-
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baktan birine aittir. Birbirlerine komşu plan karelerin buluntusu olan bu par-
çanın hangi tabağa ait olduğu ancak müzedeki parçalar üzerinde, yanyana 
getirildiğinde anlaşılabilecektir (Resim: 13a-b).

I7 plan karesi buluntuları arasındaki renkli sırlı küçük çini parçası, fark-
lı kazı sezonlarında, kazı alanının farklı plan karelerinde ele geçirilen frag-
manların bir eşidir. Osmanlı çini sanatının alışılmış üsluptaki, çok kaliteli 
örneklerinden tamamen farklı özellikte, çok da özenli olmayan işçilikleriyle 
ilk bakışta fazla önemsenmeyen bu fragmanların örneklerine Sultan Ahmet 
Külliyesi’nin çeşitli birimlerinde -Cami, Türbe ve Sebil’de- rastlanması hem 
bu parçaların önemini artırmış, hem de İznik ve Kütahya’da üretilen çiniler-
le kaplı olduğu bilinen,  Sultan Ahmet Camii’nin, sadece kaliteli ve klâsik 
desenli çinilerinin İznik üretimi olabileceği fikrini çürütmüştür. Bu parçalar-
dan sadece 1988 yılında bulunanı üzerine bir araştırması olan Prof. Dr. Şerare 
Yetkin2 bu çinilerin 18.yüzyıl sonları, hatta 19.yüzyılda İznik’te bir çömlekçi 
fırınında üretilmiş olabileceklerini ileri sürmektedir. Bunlar kazı alanımızda 
ele geçirilen örneklerden kalite, işçilik ve desen açısından çok farklıdırlar. Bu 
parçalarda sırlarda akmalar görülmektedir. Konturlar düzgün olmayıp renk-
lerde ton farklılıkları mevcuttur. Fakat bütün bu kalitesiz işçiliğe rağmen yine 
de bu parçaların İznik üretimi oldukları düşünülmektedir (Resim: 14a-b).

2 Şerare YETKİN, “Sultan ahmet Külliyesi’ndeki bir grup çini ile ilgili yorumlar”, Semavi Eyice Arma-
ğanı, İstanbul Yazıları, İstanbul 1992, s. 203-220.
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Resim 2: BHD Kazı Alanı,  C17, D17 plankarelerinin kazı bitimindeki görünümleri  (H.Arlı).

Resim 1: BHD Kazı Alanı, kuzeybatıdan genel görünüş (H.Arlı).
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Resim 4a : BHD Kazı Alanı H7, I7, J7 ve K7 plankarelerinin kazı bitimindeki görünümleri (H.Arlı).
Resim 4b : BHD Kazı Alanı J7 plankaresinin batısında sıkıştırılmış toprak zemin içinde ortaya 
   çıkan iskelet (H.Arlı).

Resim 5ab: BHD Kazı Alanı’ndaki pasif koruma çalışmaları (H.Arlı).

Resim 3: BHD Kazı Alanı I12, J12, K12 plankareleri-
nin kazı bitimindeki görünümleri (H.Arlı).
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Resim 6ab: 2013 yılında kamulaştırılan alan (H.Arlı).

Resim 7ab: İzN 13 BHD I12 Mh1 envanter numaralı kurşun mühür (ön- arka yüz) (H.Arlı).

Resim 8ab: İzN/13 BHD Kazı Alanı’ndan mavi-beyaz teknikli parçalar (H.Arlı).
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Resim 9ab: İzN/13 BHD Kazı Alanı’ndan  mermer taklidi bezemeli parçalar (H.Arlı).

Resim 10ab: İzN 13 BHD C17 H1 envanter numaralı kase ( ön- arka yüz ) (H.Arlı).

Resim 11a: İzN 13 BHD I7 plankaresinden Şam İşi olarak tanınan teknikten parçalar (H.Arlı).
Resim 11b: İzN 12 BHD F7 plankaresinden Şam İşi olarak tanınan teknikten bir kaba ait parçalar 

(H.Arlı).
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Resim 12a: zN 13 BHD I7 plankaresinden Rodos İşi olarak tanınan teknikten bir kaba ait parçalar 
(H.Arlı).

Resim 12b: İzN 00 BHD H7 plankaresinden Rodos İşi olarak tanınan teknikten bir kaba ait parça-
lar (H.Arlı).

Resim 13a: İzN/13 BHD J12 plankaresinden Rodos İşi olarak tanınan teknikten bir tabağa ait 
kenar parçası (H.Arlı).

Resim 13b: İzN/12 BHD K11 plankaresinden Rodos İşi olarak tanınan teknikten bir tabak 
(H.Arlı).

Resim 14a: İzN/13 BHD I7 RS1 envanter numaralı çini parçası (H.Arlı).
Resim 14b: Sultanahmet Camii çinilerinden (H.Arlı).
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ARSLANTEPE’dE 2013 YILI KAZI SEZoNU:
İLK TUNÇ I vE gEÇ KALKoLİTİK TAbAKALARININ

YENİ bULUNTULARI
Marcella FraNGiPaNE* 

Francesca balossi rEstElli
Hülya ÇALIŞKAN AKGÜL

 VıB1 Dönemine ait (m.Ö. 3000-2900) Yeni Ve Büyük Bir Yapının ortaya 
Çıkarılması

Son üç sezon boyunca Arslantepe’nin en yüksek noktasında gerçekleşti-
rilen kazılar M.Ö. 3. binyılın ilk 200 yıllık dönemine ait süreçteki tabakalan-
ması hakkında oldukça detaylı sonuçlar ortaya koymar. Söz konusu süreç, 
Kuzey ve Kuzey Anadolu dağlık bölgesi ve Yukarı/Orta Fırat Vadisi boyun-
ca, Arslantepe’de, etrafındaki bölgelerle ilişkili bir şekilde gerçekleşen kriz-
ler, anî değişimler ve yeni gelişimlerden oluşan bir dönemi oluşturmaktadır. 
Olasılıkla, Arslantepe’nin coğrafî ve kültürel sınır olarak konumu, yerleşim 
yerinin tarihindeki böylesine bir olgunun yansıtılması için gerekli bir neden 
oluşturmaktadır.

2013 kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalarla, 3. binyıl başına (Ars-
lantepe VIB1 dönemi) tarihlenen olağanüstü ve görülmedik bir yapı, Yapı 36, 
ortaya çıkarılmıştır. 

Yapının bir kısmı hâlâ kerpiçten yapılmış sur altında yer almaktadır. Ya-
pının hemen üzerindeki bu sur ise VIB1 döneminden VIB2 dönemine geçiş 

* Prof. Marcella FRANGIPANE, Roma “Sapienza” Universitesi, Prehistorya Bölümü, Roma/
İTALYA, marcella.frangipane@uniroma1.it;

 Dr. Francesca BALOSSI RESTELLI, Roma “Sapienza” Üniversitesi, Prehistorya Bölümü, Roma/
İTALYA, francesca.balossi@uniroma1.it;

 Dr. Hülya ÇALIŞKAN AKGÜL, Arslantepe kazı başkan yardımcısı ve Doğu Anadolu’da İtalyan 
Arkeoloji Heyeti üyesi, Adana/TÜRKİYE, kalinka301@hotmail.com.
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boyunca, yani daha sonraki bir evrede (M.Ö. 2900-2800) höyüğün en yüksek 
noktasını çevreleyecek biçimde, taş temel üzerine inşa edilmiştir. Her ne ka-
dar surun özellikleri ve işlevselliği tam olarak açıklanamasa da bir sebepten 
dolayı savunma amaçlı kullanılmış ve çevrelediği bölgeyi yerleşmenin diğer 
alanlarından ayırmış olmalıdır. Sur kesinlikle, bir önceki evrede Yapı 36’nın 
yer aldığı alanda bulunmaktadır. 2013 yılında, surun bir önceki yıl kazı sezo-
nunda kaldırılmayan parçası oldukça detaylı bir biçimde belgelendirilmiş ve 
ardından kaldırılmıştır. Surun kazılması sırasında yapım tekniğine dair ol-
dukça ilginç bilgiler elde edilmiştir. Özellikle surun çevrelediği alanın içinden 
dışına yağmur sularını toplama amacı ile kullanılan ve surun temelinde yer 
alan kanallar söz edilmeye değer niteliktedir. 2012 yılında anlaşıldığı gibi, su-
run yapım aşamasında, surun dışındaki alanın tamamen boş olduğu, sadece 
dağınık kazık deliklerinin olduğu saptanmıştır.

Kerpiç surun kaldırılmasının ardından tamamen ortaya çıkarılan Yapı 
36’nın, uzun bir dönem boyunca kullanıldığını kanıtlayan 3 yapı katı olduğu 
anlaşılmıştır. Yapının kullanıldığı bu uzun dönem, VIB1 dönemi yerleşiminin 
nispeten uzun kullanım dönemi ile de uyumludur. VIB1 dönemi, MÖ 3000 ile 
2900 arasında, VIA dönemi saray yıkıntılarının üzerine yerleşen, olasılıkla gö-
çerlerin mevsimlik yerleşimleri olarak tanımlanabilecek ve en az 4 yapı katına 
sahip geçici bir yerleşim dönemini temsil etmektedir. Söz konusu bu gezici 
gruplar Güney Kafkasya ve Kuzeydoğu Anadolu ile yakın kültürel bağlar 
göstermektedir. Ancak, Yukarı ve Orta Fırat Bölgeleri’ndeki domestik özellik-
lerde ve çanak çömlek üretiminde saptanan ve daha önceki dönemden devam 
eden bölgesel kültürel özelliklerin gösterdiği gibi, bu gezici grupların gerçek-
ten uzak doğu bölgelerinden gelmediği anlaşılmaktadır. Bu gruplar olasılık-
la Malatya Ovası civarında yaşayan pastoral gruplardı ve Geç Uruk ilişkili 
merkezi sistem çöktüğünde bölgedeki kırsal nüfus ile karmaşık ve tutarsız 
ilişkiler kurmayı sağlayarak, Kura-Aras kültürel döngüsü ve yayılımının bir 
parçasını oluşturdular.

Höyüğün en yüksek noktasında Yapı 36’nın saptanması, kısa süreli ve 
zayıf tabakalı olarak görülen yerleşimin aslında büyük bir öneme sahip ol-
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duğunu göstermektedir. Yerleşim, mevsimlik olarak terk edilse de bölgede 
yaşayan gruplar için geriye bir dönüm noktası bırakmıştır.

Yapı güneyde geniş ve açık bir alana açılmaktadır. Bu açık alanda, dağınık 
kazık delikleri ve çok az ahşap ve çamur kulübeler saptanmıştır (Çizim: 1). 
Kazık deliklerinden oluşan sıralar yerleşmeyi çeşitli alanlara ayırmakta ve bu 
alanları sınırlamaktadır. Bazı durumlarda ise kazık delikleri, ağıl olarak kul-
lanılan çitler olabilir. 

Kazık deliklerinden oluşan bir başka sıra höyüğün yukarı bölümündeki 
doğu-batı doğrultulu olan ve gerçek bir çit olarak tanımlanabilecek olan sıra-
dır. Çamurla sıvanmış ve birkaç kez yenilenmiş olan ahşap payandalı çitin iki 
sıralı delikleri bir metreden fazla derinliğe sahiptir. Çit, Yapı 36’yı ve etrafını 
batısından, yerleşmenin en yüksek noktası olan ve 2011 yılında ortaya çıka-
rılan tek ve büyük kulübenin (olasılıkla yerleşme beyinin kulübesi, A1340) 
olduğu kuzey alanı da güneyden ayırmaktadır (Çizim: 1). Tek ve büyük ku-
lübenin yer aldığı yukarı alan, bir sonraki evrede inşa edilen kerpiç surun 
sınırladığı alanla aynı sınırlara sahiptir. 

Yukarıda sözü edilen çitin güney tarafına inşa edilen Yapı 36, taş temel 
üzerinde yükselen 1 metre kalınlığında duvarlara sahiptir. Yapının en tem-
sili yeri, ortasında büyük ve dairesel formda bir ocak yer alan, uzun ve dik-
dörtgen bir odadır (A1000). Oda, güney duvarı üzerinde yer alan, küçük ve 
çıkıntı yapan, odanın her iki yanındaki kapı ile güneye açılır. Diğer kenardan 
payandalarla desteklenen yapının böylece görkemli bir karakteri olduğu vur-
gulanır.

Yapının en erken evresinde sadece uzun ana oda ve onun etrafında yer 
alan depolama yapıları bulunmaktaydı. Bu depolama yapıları, ana odanın ba-
tısında yer alan ve birbirinin aynı ölçülerde küçük kuyulardan ve kuzeydeki 
yerin içine gömülü vaziyette yapılan iki adet dörtgen alandan oluşmaktaydı. 
Bu olağan olmayan dörtgen alanların çamurdan yapılmış duvarları ve sıvasız 
ancak üzeri hasır ile kaplı tabanları olduğu anlaşılmıştır. İçinde hiçbir bulun-
tu saptanmamakla birlikte yerin içine gömülü vaziyette yapılmış bu alanların, 
kolay bozulur yiyecek maddelerinin (belki de günlük tüketilen yiyecekler) se-
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rin ve karanlık bir yerde saklanması için kiler amaçlı kullanılmış olabileceği 
mümkün görünmektedir.

Yapının ikinci evresinde ana odanın batısına kare planlı ve depo olarak 
kullanıldığı saptanan bir oda (A1369) eklenmiştir (Çizim: 1). Yukarıda belir-
tildiği gibi bu kare odanın bulunduğu alan bir önceki yapı katında, depo ola-
rak kullanılan küçük kuyular ile doluydu. Dolayısıyla bu alanın depo olarak 
kullanımı, yapı katları arasında süreklilik gösteren bir durumdur. Bu odanın 
batısına da dar ve dörtgen planlı bir sundurma ya da bir alan geçici olarak 
eklenmiş; daha sonra Yapı 36’nın etrafının tabanı çamurla kaplı açık alanlarla 
çevrelendiği dönemde yavaşça iptal edilmiştir.

Kare planlı oda A1369’nın ve ana odadan çıkıntı yapan küçük oda 
A1379’nın tabanında çatıdan düşen çok sayıda yanmış hatılların yanı sıra çe-
şitli buluntular ve çok sayıda çanak çömlek ele geçirilmiştir (Resim 1). Her iki 
depo odasında çanak çömlekle birlikte çeşitli büyüklükte, çömlek kapağı ya 
da çömlek altlığı olarak kullanılmış olabilecek kil diskler saptanmıştır.

Her iki depo odasında saptanan çeşitli büyüklükteki çömlekler klâsik Ku-
ra-Aras repertuarının gözlendiği el yapımı, Arslantepe VIB1 Dönemi Kırmı-
zı-Siyah malıdır (Çizim: 2). A1369 No.lu ana depo odasında saptanan çanak 
çömleklerin restorasyon çalışmalarının 2012 ve 2013 yıllarında devam etme-
sine rağmen Yapı 36’da saptanan kapların diğer kulübelerde saptananlardan 
farklı özellikler taşıdığı anlaşılmaktadır. El yapımı koyu renkli çanak çömlek 
buluntular içinde iki adet dar boyunlu şişe, oldukça özel çifte akıtacaklı kü-
çük çömlekler ve iki adet bezemeli çömlek Arslantepe VIB1 repertuarı içinde 
oldukça ünik buluntulardır (Çizim: 3). Bezemeli kaplardan bir adet kahve 
mal grubundan büyük bir çömleğin boyun altı kazıma bezemelidir (Çizim: 3). 
Diğer örnek ise iyi açkılı kırmızı-siyah mala ait küçük bir çömleğin üzerinde, 
gövdenin her iki tarafında karşılıklı olmak üzere stilize hayvan motiflerinin 
yer aldığı kabartma bezemelidir: kabartma bezemelerden biri bir yılan diğeri 
ise bir çift boynuzun önden görüntüsüdür. Bu ünik çanak çömlek buluntula-
rın Kura-Aras dünyasını refere etmesi oldukça belirgin olsa da kültürel çev-
renin sadece bir esin kaynağı olduğu, kapların bölgesel özelliklere ve üsluba 
göre adapte edilmiş olduğu görülmektedir.
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Bu özel kapların yanı sıra kulübelerde saptanmayan, Uruk özellikleri ta-
şıyan çark yapımı açık renkli kaplar da yine bu yapı içinde saptanmıştır. İki 
adet çark yapımı açık renkli boyunlu ve saklı astar bezemeli çömlek A1000 
No.lu büyük odada az miktardaki çanak çömlek grubu ile birlikte ortaya çıka-
rılmışken, A1369 No.lu depo odasında sadece bir adet çark yapımı çanak ele 
geçirilmiştir. Höyüğün en yüksek noktasında yer alan bu kerpiç yapıda çark 
yapımı kapların varlığı, Malatya Ovası ve Fırat Vadisi’ndeki post-Uruk sa-
kinleri ile VIB1 göçebe grupları arasındaki ilginç bir ilişkinin kurulduğunun 
kanıtını oluşturur ve olasılıkla kurulan bu ilişki, adeta “kamusal” bir özellik 
taşıyan Yapı 36’da gerçekleşmiş olmalıdır.

Yapı 36’da tespit edilen buluntular içinde bir diğer önemli buluntu gru-
bu, 2012 yılında saptanan iki adet bakır mızrak ucudur ve 4. binyıl sarayı 
ve “Kralî Mezarda” saptanan mızrak uçları ile aynı özellikleri göstermekte-
dir. 2013 yılı kazı sezonunda, Yapı 36’nın depo odasında saptanan bir diğer 
önemli metal buluntu: bakır çift spiralli iğne; bu buluntu da Arslantepe Kral 
Mezarı ve Transkafkasya’da saptanan örneklere benzemektedir.

Yapı 36’nın üçüncü ve en geç yapı katında bina kullanımında bir değişim 
olduğu gözlenmektedir. Yapının ana ve büyük odası iki küçük odaya bölün-
müş ve depolama odası A1369’un ikinci tabanında ise depolama ile ilgili ka-
nıtlar bulunmamıştır. 

Geçen kazı sezonunda, kerpiç yapı tamamen kaldırılarak alttaki, koyu 
renkli organik bir malzemeyi içeren ve ince tabakalardan oluşan açık alan yü-
zeyleri ortaya çıkarılmıştır. Bu yüzeyler olasılıkla VIB1 Dönemi göçer grup-
ların yerleşiminin ilk evresini oluşturmaktadır. Böylelikle, Yapı 36’nın 3. bin-
yılın başından biraz daha sonraki bir evrede inşa edildiği anlaşılmış ve Ku-
ra-Aras bağlantılı grupların yerleşimdeki ilk varlıklarının kanıtı saptanmıştır. 
Yerleşimin göçer pastoral topluluklar tarafından bir merkez olarak yeniden 
tahsis edilmesi hemen gerçekleşmemiş, biraz zaman almıştır. Höyüğün tepe-
sinde büyük bir kerpiç yapının saptanması, VIB1 Döneminde yerleşim her ne 
kadar mevsimlik olarak kullanılsa da şimdiye değin düşünülmediği biçimde 
büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koyar. 4. binyıl sarayının yıkılma-
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sını izleyen gerçek kriz döneminin ve yaylacı küçük topluluklar tarafından 
mevsimlik olarak kullanılan yerleşimin kısmî terk edilmesinin ardından Ars-
lantepe, bölgedeki merkezi rolünü yeniden sahiplenmiş ve belki de bu gez-
gin grupların beyleri tarafından ortak aktivitelerin ve politik koordinasyon 
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir merkez hâline gelmişti. Bu perspektiften 
olaylar yeniden değerlendirildiğinde, Arslantepe “Kral Mezarı” da yeni bir 
anlam kazanmaktadır.

2013 kazı sezonunda ayrıca VII. tabakaya ait C Tapınağı’nın duvar ve ta-
banlarının kaldırılması ve VIA tabakasına ait büyük salonun ortaya çıkarıl-
ması, gerçekleştirilen diğer çalışmalardır.

 C tapınağı’nın Kaldırılması Ve temelinin incelenmesi Çalışmaları (Vıı. 
tabakanın Sonu, m.Ö. 3500-3400)

400 m².den fazla bir alanı kaplayan ve tipik bir Mezopotamya tripartite 
plan özelliği gösteren C Tapınağı, ki Arslantepe’de bu plana sahip tek bina-
dır, teraslanmış bir eğimde büyük sal taşları üzerinde yükselmektedir. 

Son olarak C Tapınağı’nın duvar ve tabanının kaldırılmasıyla bu etkileyi-
ci platformun karmaşık inşa tekniği ortaya çıkmıştır: büyük taş levhâlâr iyi 
işlenmiş ve çevresi boyunca düzenlenmiştir. Ardından kil tabakalarıyla kap-
lanmıştır (Çizim: 4). Doğu bölgede ise bunlar bir dizi yatay kiriş üzerinde 
durmaktadır; bu olasılıkla bu anıtsal yapının büyük ağrılığını eşit bir şekilde 
dağıtmak amacıyla yapılmıştır. Bu pek de alışıldık olmayan teknik aynı za-
manda depreme karşı alınan bir tedbir amacı taşıyor olabilir.

Ana odanın iyi korunmuş olan tek köşesinde duvar bezemesine ait zarar 
görmüş kalıntılar vardır. Bezemede bir çeşit vazonun ağzından çıkan belki 
de bir bitki ya da su sembolü olabilecek stilize çizgiler betimlenmiştir. Değir-
mentepe ve Norşuntepe gibi Kalkolitik’in daha erken dönem yerleşimlerinde 
ve Arslantepe’deki bir sonraki saray kompleksinde de daha gelişmiş bir şe-
kilde karşımıza çıkan kırmızı ve siyah renkteki duvar bezemeleri bölgesel bir 
geleneği işaret etmektedir. C Tapınağı’ndaki duvar bezemesinin epeyce zarar 
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görmesi nedeniyle ve Malatya Müzesi’nde gelecekte sergilenebilmesi adına 
restore etmek amacıyla bezemeyi kaldırmaya karar verdik. Bu müdahâle ba-
şarıyla sonuçlanmıştır ve duvar bezemesi kazı deposunda saklanmaktadır. 
Müzeye teslim edilmeden önce restorasyonunun tamamlanması beklenmek-
tedir. 

4. Binyıl “Sarayının” Kuzey Bölümünde Yürütülen araştırmalar (Vıa Dönemi)

2013 yılındaki son çalışma, 4. binyıl sarayının kuzey bölümüne ulaşma-
yı hedeflediğimiz, höyüğün yukarı kısmında gerçekleştirilmiştir. Bu çalış-
malarda, oldukça büyük, dörtgen ve bipartite yapı özelliği gösteren bir oda 
(A1358) tabanına kadar ulaşılarak tamamen ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 4). 
Odanın plan özelliği saraydaki tapınakların planları ile aynıdır. Oldukça iyi 
korunmuş bir hâlde ve duvarları 2 metreden daha fazla yükseklikte saptanan 
bu odanın kısa duvarında, birkaç kez üst üste beyaz renkte sıvanmış ve bazı 
yerlerinde kırmızı ya da pembemsi renkte izler olan bir çift niş yer almakta-
dır. Odanın ortasında ise (aslında daha çok odanın doğu duvarına yakın bir 
konumda) ateş yakma yeri ile C Tapınağı’ndaki platforma benzeyen, uzun ve 
alçak bir platform bulunmaktadır. Ancak bu odada tapınak olarak tanımlana-
bilecek altar, kült havuzu, podyum gibi özel eşyalar bulunmamıştır. Ancak 
her şekilde odanın anıtsallığı ve saray planı içindeki konumu bakımından 
önemli bir oda olduğu ortadadır. Hâlâ tam olarak anlaşılmasa da bazı özel 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği ya da liderlerin hâlkla görüştüğü “kabul odası” 
olabilir.

Oda güneydoğu köşeden, oldukça kalın bir duvar içinde yer alan dar bir 
alana açılır. Mezopotamya mimarîsinden bilinen tipik merdiven odasını oluş-
turan bölüm gibi bu dar alanın hemen yan tarafında benzer paralel başka bir 
dar alanın olduğu görünmektedir. Geniş salon, güneydeki kenar odalarla ve 
olasılıkla kamusal alanla, 3 giriş vasıtasıyla bağlantılıdır. Aynı zamanda tek 
bir kapı ile de kuzeydeki en yüksek teras üzerine inşa edilmiş olan konut bö-
lümü ile bağlantılıdır. Bu bakımdan, geniş salonun sadece kamusal bölümle 
değil, aynı zamanda kuzeyde elit sınıfın konut birimi ile de bağlantılı olması 
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gerçeği, yaşam alanı olan konutların gerçekten bu büyük kompleksin bir par-
çasını oluşturduğunu, kısaca büyük yapıda kamusal faaliyetlerin ve yaşam 
alanının birlikte var olduğunu kanıtlar. Dolayısıyla, oldukça geniş bir alanı 
kaplayan tüm VIA dönemi mimarîsinin gerçek anlamda bir saray prototipini 
ortaya koyduğu düşünülebilir.

Sıradan insanların konutları şimdiye değin höyük üzerinde tespit edilme-
miştir. Ancak, eğer höyük üzerinde olduğu varsayılırsa, bu konutların ka-
musal yapıdakilerden daha küçük ölçekte olması gerekir. Bu nedenle sıradan 
insanların olasılıkla ovada, etrafa dağılmış küçük köy ve çiftliklerde yaşamış 
olabileceğini ve böylece kendine özgü ve orijinal olan Arslantepe merkezi-
leşmesinin, Mezopotamya’daki sistemden farklı olarak, toplumun kentleşme 
göstermediği bir yapı üzerine kurulduğunu ileri sürebiliriz.  
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Çizim: 1
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Çizim 2: Arslantepe VIB1, Yapı 36’da saptanan çanak çömlek buluntuları
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Çizim 3: Arslantepe VIB1, Yapı 36’da saptanan çanak çömlek buluntuları
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Çizim 4: Arslantepe VIA ve VII. tabakalar, 2013 yılı kazı alanı
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Resim 1: Arslantepe VIB1. Yapı 36’da saptanan kırmızı-siyah mal
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PoMPEİoPoLİS 2013 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

latife suMMErEr* 
Ferhat ÇEVİK

2006’dan beri sürdürülen Pompeiopolis1 kazı çalışmaları 2012 yılından iti-

baren Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülmektedir. 2013 yılı 

sezonunda2 V (geç döneme ait yamaç evi tipinde bir villa), E (muhtemelen geç 

döneme ait bir Agora Portikosu), A (geç döneme ait kilise veya bir piskopos-

luk konutu), D (oktogonal Macellum yapısını çevreleyen dikdörtgen Porti-

ko) ve O (erken Roma Dönemine ait bir tiyatro) sektörlerinde yürütülmüştür. 

Ayrıca kazı deposundaki malzeme çalışmaları kapsamında seramik, sikke ve 

arkeobotanik incelemeler ve taş eserler deposunda da restorasyon çalışmaları  

gerçekleştirilmiştir Pompeiopolis Bilgilendirme Merkezi ve kazı çalışmaları 

Taşköprülü vatandaşlar ve turistler tarafından rağbet görmektedir. 

V Sektörü Kazı Çalışmaları

Bu sektörde 2006 yılından beri yapılan kazılarda bugüne kadar toplam 

* Prof. Dr. Latife SUMMERER, Kastamonu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Kastamonu/
TÜRKİYE.e.mail: lsummerer@kastamonu.edu.tr

 Ferhat ÇEVİK, Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für klassische Archäologie München/
DEUTSCHLAND. e.mail: ferhatcevik@hotmail.de

1 İlk beş yıl çalışmalarının sonuçları 2011 yılında kitap hâlinde yayınlanmıştır: L. Summerer (ed.), 
Pompeiopolis I: Eine zwischenbilanz aus der metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006- 
2010) (Langenweißbach 2011).

 Bunun yanında 2011 yılında antik kentin kuzeydoğusunda yer alan nekropolde bir belgeleme 
çalışması gerçekleşti: F. Çevik – M. Ritter, Pompeiopolis nekropolü Yüzey araştırması (Paflagonya), 
AST 2012.

2 Kazı Çalışmalarına Prof. Dr. Latife Summerer başkanlığında, Prof. Dr. Luisa Musso, Drs. Ferhat 
Çevik, Dr. Laura Buccino, Dr. Andrei Opait, Dr. Massimo Brizzi, Dr. Perikles Christodoulou, Dr. 
Krzysztof Domzalski ve Max Ritter katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığını Kastamonu Müzesi 
uzmanlarından İsmail Çoban temsil etti. Restorasyon işlemleri Gökhan Öztürk tarafından yürü-
tüldü. 
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1274 m2 açılmıştır. Bu yılki çalışmalarda açma batıya doğru genişletilmiştir 
(Resim: 1)3. Söz konusu olan genişlemenin amacı villa’nın batı dış duvarını 
tespit etmek ve iç planını anlamaktı.

V sektörü kazısı üç bölüme odaklandı:

-V5:    Kazının (açmanın) kuzeybatı kenarı

-V8:    Açmanın 20 m. x 16 m. büyüklüğündeki güneybatı uzantısı

-V9:    7 m. x 7 m. büyüklüğünde ve V8 kısmının daha ilerisinde bulunan 
dörtgen uzantı

İç avluyu çevreleyen perimetral portikolu koridorun doğu kanadının kö-
şesi ele geçirildi.  9.80 m. x 7.7 m. ve 7.75 m. x 2.35 m. genişliğindeki iki dik-
dörtgen şeklindeki odanın bir kapısının bu koridora bağlı olduğu anlaşıldı. 
Bu iki odanın güney-batı kısmında, 2.70 m. uzaklıkta bulunan, kuzey-batıdan 
güney-doğuya giden bir sokağın olduğu tahmin edilmektedir (Resim: 1).

 V9 açması içinde villa’ya ait olmayan bir alanın varlığını düşündüren bir 
farklı yapı kısmen açığa çıkarılmıştır. Bu yılki çalışmada, peristilyum korido-
run yalnız bir bölümünde derine inilebildi. Bu alanda evin aşağı yukarı MS. 
6. yy. daki en son kullanım evresinde fakirleşen bir konut olduğu anlaşılmış-
tır. Bu görüşü destekleyen en açık kanıt ise koridorun kuzeybatı köşesindeki 
büyük ihtimalle ekmek pişirimi için yapılmış olan ve bir küp kapağının baca 
şeklinde kullanıldığı ocaktır. 

 2012 yılında açılan V5 bölümü bu yıl yeniden incelendi. Burasının ikinci 
bir avlu veya evin dışında kalan açık bir alan olduğu anlaşılmıştır. V5’te  gü-
ney-batıdan kuzey-doğuya doğru giden pişmiş topraktan su boruları tespit 
edilmiş olup bunun yanında da büyük kayrak taşlardan oluşan bir zemin de 
ele geçirilmiştir. Daha sonraki bir kullanım evresinde burada yapılan küçük 
bir duvar su borularını kısmen tahrip etmiştir. Güney kısımdaki su sarnıcının 
yerine daha sonra yapılan ve erzak için kullanılan bodrum alanı villa’nın terk 
edilmesinden sonra taş ve toprakla doldurulmuştur.

3 Bu makalede kullanılan tüm resimler Pompeiopolis Kazı Arşivi’nden alınmıştır.
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2014 yılı kazı çalışmalarında bahsi geçen iki ana oda, tahmin edilen batı dış 
duvar ve sokak ve de peristilyumun koridor (V8) kazıları devam edilecektir. 
V5 kısmı ile V6 kısmındaki doldurulmuş su sarnıcında yeni sondajların açıl-
ması olasıdır. 

o Sektörü Kazı Çalışmaları

İlk defa 2012 yılında başlanan tiyatro kazısı 2013 sezonunda O1 açması-
nın genişletilmesi ile devam etmiştir (Resim: 2). O1 açmasındakı kısmen gün 
ışığına çıkan tiyatro, kazının erken Roma Döneminden günümüze kadar iyi 
muhafaza olmuş yapıları arasında yer aldığı için çalışmalar buraya odaklan-
mistir. O1 açmasının güney ve doğu bitişiğine L-şeklinde ve 10 m. x 3 m. 
ebadında olan O1A açması açılmıştır. O1 açmasının batı bitişiğinde ise 10 m. x 
2,5 m.  ebadında ve batı istikametinde olan O14A açması açılmıştır. O14A aç-
masının batı kenarının sonunda ise 5x5 m. ebadında O19A açması kazılmıştır.

O1 açması doğu ve güney yönlerine doğru yapılan 10 m. x 3 m. boyutun-
daki O1A genişletmesinin amacı Cavea’nın karşısında yer alan skene binasını 
bulmaktı.

 Ancak burada yüzeye yakın katmanlarda, açmanın batı kenarına 3,5 m. 
uzaklıkta yoğun bir yanık tabakaya rastlandı. Bu tabakanın altında 1,6 m. x 
0,7 m. ebadında olan taş blok ve harçsız duvar arasında bir köşe oluşturulup, 
kiremit yığını üzerine oturtulmuş, bir ocak ortaya çıkarıldı.

O1A açmasının güneydoğu köşesinde ve 0,5 m. derinliğinde ise 1,16 m. 
uzunluğunda  mermer alınlık (Resim: 3) ve 0,7 m. x 06 m. ebadında bir mer-
mer arşitrav köşesi bulunmuştur. İki öğede kırılmış ufak mermer ve kiremit 
parçacıklarının içerisinde bulunduğu için burada (kot: 979,800 m. - 979,400 
m.) tiyatronun mimarî kalıntılarının parçalanarak tahrip edilmiş olduğu anla-
şılır. Hem alınlık hem de arşitrav köşesinin sahne binasına ait oluğu düşünül-
mektedir. Ayrıca O1A açmasının güneybatı köşesine konumlanmış olan ufak 
boy taşlardan ve devşirme kiremitlerle örülmüş 0,55 m. x 0,65 m. büyüklü-
ğünde olan kare şeklinde bir hazne yer almaktadır. Bu haznenin döşemesi iki 
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adet kayrak arduaz taşından ibarettir. İşlevi büyük bir olasılıkla hammadde 
işlemesidir. Bu bölgeyi daha iyi araştırabilmek için O1A açmasının güney bi-
tişiğine 2,0 m. eninde O1B açması konumlanmıştır, ancak burada kazı sezo-
nunun sona ermesinden dolayı yalnız 0,4 m. derinlikte bir alan açılabilmiştir. 

O1A açmasının güney tarafında belirğinleşen ocağın belgelemesi gerçek-
leştirildikten sonra kaldırılmıştır. 979,19 m. kot seviyesindeki ocağın alt ta-
bakasında batı-doğu istikametindeki Parodos Duvarı’na paralel giden subs-
trüksiyon kalıntılarına rastlanmıştır. Bu kalıntıların yükseklik kotu Parodos 
Duvarı’nın Euthynteria sevivesiyle uyuştuğu için, kalıntılar skene (sahne 
binası) ile özleştirilmiştir. Ayrıca O1A açmasının doğu kısmında batı-doğu 
istikametinde ufak boy taşlardan düzenli bir şekilde örülmüş 0,75 m. enin-
de ve 2,85 m. boyunda bir duvar tespit edildi. Kotu 982,188 m. olmak üzere, 
doğu istikametine devam eden bu duvar muhtemelen kuzeye doğru dönen 
diğer başka bir yapıya aittir. Ayrıca bu duvarın güneyinde bir metreye kadar 
uzanan ve 981, 268 m. kot seviyesinde olan şap zemin ortaya çıkmıştır. Kalın-
lığı sadece 0,5 - 1,0 cm. arasında oynayan zemin yalnızca sıvı bir şekilde yere 
dökülüp kuruyan bir kireç tabakasından ibarettir. 2,3 m. x 2,9 m. büyüklükte 
bir kısmı açılan bu zeminin işlevi muhtemelen sözü edilen duvara ait taban 
oluşturmaktır.

Diğer bir açma (O14A) 2012 senesinde kazılan O1 açmasının batı bölü-
münde yer alır. 10 m. x 2,5 m. ebadındaki açma, O1’de görülen Parodos du-
varını takip etmek ve Parodos Duvarının bittiği yeri tespit etmek amacıyla 
açılmıştır. Çimen tabakası kaldırıldığında Cavea‘nın beyaz harçlı taşlardan 
ibaret olan dolgusu ele geçirilmiştir. Ayrıca Parodos duvarının cephesinde 
muntazam işlenmiş ve anathyrose tekniğiyle harçsız bir şekilde örülmüş de-
ğişik boylardaki büyük blokların bir kısmı ele geçirilmiştir. 979,008 m. kot 
seviyesinde olan Parodos duvarının Euthynteria’sı gün ışığına çıkmıştır. Pa-
rodos Duvarı 10,7 m.lik bir bölümün sonrasında yağmalanmış olmasına rağ-
men, Euthynteria’sı O14A açmasının batı istikametinde devam eder ve 13,3 
m. sonra Euthynteria’yı oluşturan zemin taşları dahi yağmalanma sonucu 
yerinden sökülmüş vaziyettedir. Bu zeminin 3,5 m. batısında olan ve ana ka-
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yaya işlenmiş bir oyuk ele geçirilmiştir. Taş bloklardan işlenmiş olan duvar 
köşesinin dış kaplaması yağmalanmış olmasına rağmen, Cavea‘yı çevreleyen 
dış duvarın köşesi olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle Cavea’nın eni toplam 16,8  
m. genişliğinde olduğu tespit edilmiştir. Tiyatro köşesinin etrafında dört adet 
aynı kotta olan (979,116 m.-979,117 m.) dikdörtgen şeklinde işlenmiş orta kıs-
mı bosse olarak bırakılmış bloklar bulunmuştur. Parodos duvarıyla muhte-
mel bir bağlantısı henüz belli değildir. Kesim tekniği bakımından tiyatronun 
veya skene’nin zemin taşlarına benziyorlardır. 

O14A’nın batı kenarına bitişik arazide 5 m. x 5 m. ebadında üçüncü bir 
açma daha açılmıştır. O19A olarak adlandırılan bu açmanın batı kenarına 2,9 
m. uzaklıkta ve 979,238 m. yükseklikte kiremit ile örtülü bir ocak ortaya çık-
mıştır. Ocağın içindeki topraktan az sayıda cam cüruf elde edilse bile, bunun 
ufak ebadından dolayı cam ocağı olma ihtimali büyüktür (Resim: 4). Ayrıca 
O19A açmasının kuzey bölümünde, batı-doğu istikametinde orta ve büyük 
boy taşlardan örülmüş harçlı bir duvar daha meydana çıkmıştır. Duvarın ze-
min kotu, ocağın zemin kotu ile uyuştuğu için bağlantı içerisindedirler. Bu 
ocak buraya tiyatronun işlevini kaybetmesinden sonra alanın cam üreticiliği 
için kullanıldığını gösterir.

2012 yılında O1 açmasının içinde ortaya çıkan Cavea (oturma basamak-
larının bulunduğu seyirci tribünü) bölümünün önünde büyük devşirme taş 
bloklardan oluşan bir dolgu duvar gün ışığına çıkarılmıştır. Bunun kapsamlı 
belgelemesi gerçekleştikten sonra 2-3 m. boyunu bulan bu monumental taş 
bloklar vinç yardımıyla açmadan çıkarılmıştır. Bu duvarın altındaki dolgu 
toprakta bulunan ve Cavea’dan aşağıya yuvarlanmış vaziyette olan başka bir 
oturma basamağı parçası da vinç yardımıyla açmanın dışına çıkarılmıştır. 
Bahsi geçen devşirme duvarın altındaki toprak temizlendikten sonra, yarım 
daire şeklindeki Orkestra’nın taban döşemeleri ortaya çıkmıştır. 978,968 m. 
kot seviyesinde bulunan Orkestra’nın üzerindeki bu dolgu toprak, içerisin-
de mermerden iki büyük mimarî eleman barındırıyordu. Güney de kalan ilk 
mimarî öğe üç kat Faszia, boncuk sırası (astragal) ve Lesbos kymation’u içe-
ren bir arşitravdır. Bu Arşitravın friz bölümü meyve girlandları taşıyan Eros 
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figürleri, Medusa ve Menad kafaları ile süslenmiştir. Bu resimli frizin altında 
özenerek işlenmiş eski yunanca dilinde bir yazıt bulunmaktadır: Yazıtın ön 
yüzünde   okunurken, 70 derece ile 
dönen sol köşesinde ατ yer alır (Resim: 5).  Yapılan ilk araştırmaların sonu-
cunda bu iki harfin  kelimesinden kaldığı ve buna göre bütün 
yazıtın M.S. 1.- 2. yy. arasında sık rastlanan memur ünvanı olan Praetor Cu-
rator Viae Latinae olduğu anlaşılmıştır4. Büyük bir olasılıkla burada tiyatro 
yapısının veya sahne binasının tümünün veya bir bölümünün finansmanını 
yapan kişinin ünvanıdır.

Arşitravın hemen hemen hiçbir noksan ve kırık yeri yoktur. Mükemmel 
bir şekilde korunmuş olan yüzeyinde ince bir alçı tabakası ve renk kalıntıları 
bulunur. Medusa ve Menad’ ların saçları sarı yaldızla boyanmıştır. Harflerin 
kenarları ve yazı sonundaki yaprak kırmızı renkle süslenmişlerdir (Resim: 5). 

Bu arşitrav kuşkusuz Skene binasında bir tabernakel mimarîsinin süsleme-
sine aittir. Bu arşitrav da diğer mimarî öğeler gibi bir vinç yardımıyla açma-
dan çıkarılıp kazı taş deposuna taşınmıştır. Bu parçanın hemen yarım metre 
kuzeyinde ikinci bir blok, diş sırası ve yumurta sırası ile süslü bir Geison bu-
lunmuştur. Büyük bir olasılıkla tiyatronun fonksiyon dışı kaldığı dönemde, 
yapı yıkılınca bu mimarî öğeler tiyatronun en derin noktası olan Orkestra’ya 
(derinlik 6,2 m.) düşmüşler ve şu anda bilinmeyen nedenler dolayısıyla yağ-
malanmaya maruz kalmamışlardır.  

Bunun yanında analemma duvarının önünde geçen yıl gün ışığına çıkarı-
lan değişik ebattaki arşitrav, küçük niş alınlığı ve iki yaprak frizi ile oluştu-
rulmuş devşirme bir alçak duvar da vinç yoluyla kaldırılıp depoya taşınmış-
tır (Resim: 6). Bu taşların altındaki toprak tabakasında yoğun cam parçaları, 
imalât hatası gösteren camlar ve yanık izleri bulunmuştur. Bunların yanında 
birbirine yapışık bulunan üç sikke bu düzenin MS 5.yy.da yapıldığına işaret 
eder.   

4 W. Eck, “Beförderungskriterien der senatorischen Laufbahn, dargestellt an der zeit von 69 bis 
138 n.Chr.” in ANRW II.1.1974 ; B. Rémy, Les fastes sénatoriaux des provinces de Pont-Bithynie, 
Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie d’Auguste à l’avènement de Dioclétien: (31 av. 
J.-C.-284 apr. J.-C.) (1986)
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Tiyatronun bütün açmalarında, özellikle çatı kiremitleri ve kemik büyük 
bir sayıda, sigillata, demir cüruf ise orta sayıda, cam parçaları ise çok sayıda 
ele geçirilmiştir. Şimdiye kadar M.S. 2.-6. yy. arasındaki dönemlerden sigil-
lata parçaları çıkmıştır. Skene kot seviyesindeki birçok seramik parçalarının 
analizi henüz gerçekleşmemiş olsa da, bazı parçalar 2. yy.a işaret eder. Yazıt-
ta kullanılan ünvanın muhtemelen Pontus et Bithynia eyaletinde Praetor olan 
Marcus Pompeius Macrinus’a ait olduğunu düşündürür, çünkü bu şahsa ait 
Mytilini’de bulunmuş iki yazıtta da aynı ünvan sıralaması görülür5. Marcus 
Pompeius Macrinus’ un yaşamış olduğu zaman süresini baz aldığımızda, 
sahne binasının M.S. 110 ve 150 yılları arasında yapılmış olduğu söylenebilir. 
Skene’den çıkan mimarî öğelerin stilistik özellikleri ise sahne binasının M.S. 
2. yy.da yapıldığına işaret eder. Ancak Cavea ve skene arasında bir bağlantı 
olmaması, Cavea’nın bir yamaç içerisine oturtulmuş ve Orkestra’nın at nalı 
şeklinde değil de daire biçiminde tasarlanmış olması tiyatronun Helenistik 
bir geleneğe dayandığını ve kentin kurulduğu (M.Ö. 1. yy.) zamanda buraya 
inşa edildiğini düşündürür. 

Skene’nin önündeki pulpitumun (oyuncuların sahneye çıktığı podyum) 
substrüksiyonları seviyesinde ufak parçalar hâlinde çıkan boyalı sıva, ske-
ne binasının iç duvarları koyu kırmızı, beyaz ve yeşil renklerle boyandığını 
gösterir. Ana renk kırmızı ve beyaz olup, kalın yeşil ve ince turuncu hatlarla 
süslenmiştir.

Ayrıca tiyatro işlevisini yitirmesiyle, cephesinde birçok iş atölyelerini ba-
rındırdığı anlaşıldı. Batıda konumlanmış olan O19A açmasındaki cam ocağı 
ve ocağın önünde inşa edilmiş olan harçlı duvar atölye örneklerinden birisi-
dir. Batı-doğu istikametindeki bu duvar, O1 ve O14A açmalarındaki Parodos 
duvarıyla aynı hizada görünse de, duvarın zemin kotu ocağın kotuyla uyuş-
maktadır (979,228 m.) ve bir yapı konteksti içerlerinde olduklarını gösterir. 
Ayrıca iri ve düzensiz taş ve harçtan yapılmış duvarın yapısı, muntazam Or-
tostat bloklarından inşa edilmiş Parodos duvarının yapısından farklıdır.
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O1A açmasının güneybatısında tespit edilen yangın yeri, çim tabakasının 
altındaki toprak tabakasından çıktığı için, atölyelerden sonraki evrelere aittir. 
Çim tabakasına yakınlığı ve oldukça basit yapılış şekli nedeniyle, şehrin terk 
edilme dönemi veya kentsel yaşamın bitiş dönemine, yani MS. 7 yy.a ait ol-
duğu söylenebilir.

E Sektörü Kazı Çalışmaları

2013 kazı çalışmaları arasında, geçen yılda sürdürülen ‘Roma Hamamı’ 
olarak belirtilen alanda yer almaktadır (Resim: 7). Hamam ile geç dönem ya-
pısı Forum`un  iç içe geçmiş hâlini daha iyi analiz edebilmek 2013 yılındaki 
çalışma amacıydı. Bunun için Forum olarak tahmin edilen duvar kalıntısının 
batı (E-4) ve güneydoğu (E-1) alanlarında kazı çalışmaları yapılmıştır.

E-4 alanındaki kazının amacı ise geç dönem duvar kalıntısının batı yönün-
deki işlevini açığa çıkarmak (bu vesileyle Forum yapısından emin olmak) ve 
Forum-Hamam ilişkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmekti.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde E-4 alanının kuzey tarafında 2,40 m. x 
2,40 m.lik kare alanda taş, tuğla, kireçlerin düzensiz bir şekilde atılmasıyla 
oluşan bir yığın bulunmuştur. Burasını, yıkılan bir yapıyı temizlemek için 
oluşturulan çöplük olarak değerlendirmek mümkündür. Bu yığın, kazı yapı-
lan diğer alanla aynı seviyede çalışmalarımızı sürdürebilmek için belgelenme 
çalışmaları yapıldıktan sonra ortadan kaldırılmıştır. E-4 mekânının yine ku-
zey kısmında yaklaşık 1 m. uzunluğunda bir boru bulundu.

Geç dönem duvarının 3,00 - 3,60 m. batısında yaklaşık 9,60 m. uzunluğun-
da başka bir duvar daha tespit edilmiştir. Bu duvarın hemen doğusunda içe 
çökmüş vaziyette mozaik parçaları bulunmuştur. Aynı alanda kazı çalışma-
larımıza devam ettikçe borular ve çeşitli büyüklükte yine içe çökmüş moza-
ik parçaları ele geçirilmiştir. Buradaki mozaiklerin içe çökmüş hâlini, çatının 
çökmesiyle açıklayabiliriz. Bu mozaik parçaları krem ve siyah renktedir. Aynı 
alanda yanık izlerine de rastlanmıştır.
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Genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse E-4 alanında mozaik parça-
ları ve boruların bulunması buranın hamam ile ilişkili bir bölüm olduğunu 
göstermektedir. 

Bunların dışında E-4 alanında yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde se-
ramik parçaları, kemik parçaları, mermer fragmanlar, cam parçaları, deniz 
kabukları, çiviler, tesserae, demir cüruflar bulundu. Söz konusu olan alanda 
toplam 21 adet sikke ele geçirilmiştir. 

E-1 olarak adlandırılan önceki yıllarda ortaya çıkartılan hypokaust ısıtma 
sistemi mekânının hemen güneyinde bulunan ve kazı alanının ortasında yer 
alan geç dönem duvarının güneydoğusunda 6,00 m. x 2,30 m. ölçülerindeki 
yerde de kazı çalışmaları yapıldı. Burada 31 adet sikke ile beraber az sayıda 
da olsa seramik parçaları, kemik, mermer fragmanlar ve cam parçaları bulun-
du. Çalışmalar esnasında aynı sektörün güney duvarının içinde büyükçe bir 
amfora parçası bulundu. Bu Amfora’nın içinden midye kabukları çıkmıştır. 

Sonuç olarak çalışma yaptığımız E-4 sektöründe mozaik ve su boruların 
bulunması buranın daha önceki bir yapı evinde bir hamam olduğunu gös-
terir (Resim: 7). Ayrıca yine bu yılki E-4 ve E-1 sektörlerindeki çalışmalarda 
toplam 52 sikkenin bulunması buranın hamamdan sonra ticarî amaçla kulla-
nıldığını kanıtlar.

Önümüzdeki kazı döneminde Hamam-Forum ilişkisi hakkında daha açık-
layıcı bilgiler edinebilmek için E-1 alanının doğu tarafında kazı çalışmalarına 
devam edilip hypokaust mekãnında bulunan duvar yapısının devamı olup 
olmadığı sorusuna cevap aranacaktır. Yanıtlanması gereken diğer bir hususta 
kazı alanının ortasında bulunan geç dönem duvarında yer alan içi toprak dol-
gulu kapı açıklığının mimarî bağlamıdır.

a Sektörü Kazı Çalışmaları

A açmasındaki 2013 yılı çalışmaları A11, A12 ve A13 açmalarında yapıl-
mıştır. A11 açmasında bir önceki yılın çalışması devam ettirilmiştir. 2012 yı-
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lındaki çalışmada A10 açmasında 2006 yılında kazılan A2 açmasının güney 
uzantısında bulunan ve geç dönem olan 6. ve 7. yy.a ait bir Hıristiyan devri 
yapısının var olduğu görülmüştür. Bu yılki kazılarda ise bu binanın muhte-
melen küçük bir kilisenin giriş (narteks) kısmı olduğu ortaya çıkarılmıştır. A2 
ile A10 arasındaki sınırda yer alan ve haç işareti ile süslenmiş bir yer döşeme-
sine rastlanmıştır. Bu bulgu henüz araştırılmayan, ancak şarap dökülmesi için 
deliği bulunan bir mezar olduğunun açık bir göstergesidir (Resim: 8). Kilise 
ana binasının (naos) doğuda olduğu varsayılarak bu alanda 5 m. x 7 m. eba-
dında ve A11 olarak adlandırılan yeni uzantı doğuya doğru açıldı. A10 açma-
sının sınırında bulunan ve Narteks olduğu düşünülen kısmı naostan ayıran 
92 cm.lik kalın bir duvara rastlanmıştır. Bu duvarda içinde kiremitlerin ve 
doğal taşların kullanıldığı opus specatum ile beyaz harcın kullanıldığı kiremit, 
tuğla ve taşlardan yapılan opus implectum tekniğinde bir duvar görülmüştür. 
Ancak bu duvarların birçok yeri tahribe uğradığı için dağılmış vaziyettedir. 
Başlangıçta aynı yapıdan çıkmış çatı kiremitlerinin oluşturduğu kalın bir ta-
baka ortaya çıkarılmıştır. Göçük çatının altındaki zemin seviyesi ortaya çıka-
rılmıştır. Birtakım buluntular buranın daha önce mermer bir döşemeye sahip 
olduğunu gösterse de hiçbir zemin kaplaması yerinde bulunamamıştır. Bu 
mekânın yer seviyesi ile narteks olarak düşünülen kısım arasındaki seviye 
farkına bakıldığında narteks daha eski döneme ait olmalıdır.

A10 açmasındaki en büyük yanık tabakaya 996,460 m. kot seviyesinde 
rastlanırken, A11 açmasında yüzeyin hemen altında yer seviyesinde bulun-
ması dikkat çeker. Ancak iki yanık tabakanın her iki açmada da bir önceki 
yapı evresine ait olduğu açıktır. Bulunan küçük seramik buluntuları ise bu 
yapının 3./4. yy.a ait olduğuna işaret etmektedir.

Yer seviyesinin uzantısını ve M2 duvarının devamını bulmak için daha 
sonra güney yönüne doğru küçük bir genişletme daha yapılmıştır. M2 duvarı 
güney yönüne doğru yavaşça kaybolurken başka bir duvara rastlanmamıştır. 
Bu açmaya jeo radar ölçümleri yapıldıktan sonra sağlam verilere dayanılarak 
daha sonraki yıllarda devam edilecektir.

Narteksin giriş yönünü belirlemek ve buranın M2 duvarı ile daha sonra 
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M4 diye adlandırılan A1’deki duvarla bağlantısını açığa kavuşturmak için 
A10 açmasının batı yönünde 4 m. x 6 m. ebadında A12 olarak adlandırılan 
yeni bir alan açılmıştır. Açmanın güneyinde M3 olarak adlandırılan yeni bir 
duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın harcında az miktarda kireç taşı kulla-
nılmış olup duvar 61 cm. kalınlığındadır. Bu duvar daha sonraki bir tarihte 
bir pithos parçasını da içine alarak acele olarak sağlamlaştırılmıştır. M3 duvarı 
A10 açmasındaki M1 ve M2 duvarlarına paraleldir ve birbirleri ile bağlantılı-
dır. M3 ve M2 duvarlarının arasında çok miktarda seramik parçalarına rast-
lanması buranın bir sokak olarak kullanılmasına işaret eder.           

A1 açmasından uzandığı tahmin edilen ve M4 olarak adlandırılan diğer 
bir duvar ise açmanın kuzey kısmında ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar 1 m. 
uzunluğunda ve 0,55 m. kalınlığındadır. Duvarda kireç taşı ile devşirme taş-
ları bağlamak için çok fazla harç kullanılmıştır. M3 ile M4 arasındaki bağlantı 
net değildir.

A10 açmasındaki odanın kapısına işaret eden 92 cm.lik bir boşluk ortaya 
çıkmıştır. M1 duvarının batısında 9. katmanda kısmen M1 duvarının temeli 
için kullanılan yeni bir duvar ortaya çıkmıştır. M1b olarak adlandırılan bu 
duvara paralel olan M3 duvarının altından M3a duvarı ortaya çıkarılmıştır. 
Bu duvarlar gelecek yıl daha detaylı olarak araştırılacaktır.

Narteks olduğu düşünülen kısımda giriş dekorasyonunda kullanılan ve 
yaklaşık 5. yy.a ait olan 2 adet paye başlığı A12 açmasından çıkan önemli 
buluntulardır (Resim: 9). 

A13 açması, A11 açmasının kuzeydoğusuna 5,7 m. uzaklıkta olup 5 m. x 
2,9 m. ebadında kuzey-güney doğrultusunda açılmıştır.  Açmanın güneybatı 
doğrultusunda 0,5 m. derinliğinde ve 0,7 m. genişliğinde bir duvar ortaya 
çıkmıştır. Bu duvar kısmen sağlam hâldedir. 

Açmanın güneybatısında 0,82 m. derinlikte zemin kalıntıları ortaya çık-
mıştır. Harçtan yapılan zemin, kiremit parçaları ve taşlardan oluşan bir kapla-
maya sahiptir. zemin kaplamasını oluşturan kiremit parçaları ve taşların çapı 
0,10 m.yi geçmemektedir.
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Açmanın yarı alanında (E bölgesi) ve yaklaşık 1 m. derinliğinde bir du-
var ortaya çıkmıştır. W2 olarak adlandırılan bu duvara W1 duvarının 0,30 
m. aşağısında ulaşılmıştır. W2 duvarı kuzeydoğu-güneybatı yönünde olup 
W1 duvarına dik düşen bir duvardır, ancak bu duvar W1 duvarından 0,30 m. 
uzaklıkta sona ermektedir. Bu duvar harç topraktan ibarettir. W2 duvarının 
güney kısmında (E bölgesi) 0,65 m. genişliğinde olup en az iki taş sırasından 
oluşmaktadır. W3 olarak adlandırılan bu duvar yaklaşık olarak W2 duvarı 
ile aynı yöndedir. N olarak isimlendirilen alanda daire şeklindeki bir çukura 
rastlanılmıştır. 1,30 m. derinliğinde ve 1,2 m. çapındaki bu çukurda bulunan 
bir sikke 5. yy.la aittir. 

D Sektörü Kazı Çalışmaları

2008-2009 yıllarında D sektöründe yapılan açmalarda sekiz köşeli binanın 
temelleri tespit edilmiştir (Macellum - balık ve et pazarı). Aynı bölgede geçen 
yıl radar taraması uygulanmış ve yer altındaki duvarların yönleri ve korun-
ma durumları daha iyi anlaşılmıştı. Bu yılki çalışmalar Macellum’un girişinin 
bulunduğu yerde yapıldı. D10 diye adlandırılan 7 m. x 7 m. ebadındaki açma-
da tarım nedeniyle oluşmuş tahrip tabakasının kaldırımından sonra beliren, 
birbirine dikey olan taş ve kiremit duvarları temizlenmiştir (Resim: 10). Bu iş-
lemin devamındaki derinleşme esnasında büyük bir kiremit yığınının içinde 
henüz tarihlenmemiş sikkeler bulunmuştur.

Kiremit yığınının içinde dekorlu ve düz çatı kiremitlerinin yanı sıra bir 
yuvarlak değirmen taşı, iri kırık taşlar, pişmiş topraktan (terakotta) yapılmış 
tubulus parçaları, hypokaust ayakları, mermer plâkalar, mermer profilli ve 
üstü yuvarlak unsurla süslü bir dayanak veya parapet taşı ortaya çıkmış-
tır. Horasan duvarının kuzeydoğu bölümünden çıkan dikey bir taş yığını 
Pompeiopolis’in son evresinde antik mimarî devşirmelerin kullanıldığının 
göstergesidir. Kazı devamında çıkan ve önceki zamanlara ait olan kül kat-
manları da başka tahribat evrelerini göstermektedir (A-B bölümleri). 

Bugünkü çimen tabakasının 1,1 m. altında üstün kalitede olan düz, büyük 
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boy arduaz ve mermer plâka taşları ortaya çıktı. Bu yerin Antik Dönemdeki 
mekânın içi olduğunu, zemin ile bitişik durumda ve harç ile örülmüş kuzey-
doğu-güneybatı istikametinde olan bir taş duvarı netleştirmektedir. 

restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Kazı süresi boyunca laboratuvar ve arazide restorasyon ve konservasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Laboratuvar çalışmalarında, taşınabilir kültür varlık-
ları (bronz sikke ve objeler, pişmiş toprak-seramik, cam ve kemik ) olmak 
üzere envanterlik, etütlük, analizlik özellikleri haiz çok sayıda eser üzerinde 
konservasyon ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmalarında or-
taya çıkan hassas durumdaki mozaikler dağılmaması için derz ile sağlamlaş-
tırılmıştır. 

Kazı sezonunun sonunda bütün açmalar jeo-tekstil ile kapatılıp üzerine 
mıcır dökülmüştür.
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boZKURT KURgAN MEZARLIĞI KAZISI  (2007-2013)

aynur ÖzFirat*

Bozkurt Kazısı 2013 yılı çalışmaları daha çok laboratuvar ve depo çalış-

maları şeklinde yürütülmüştür. Kazının son yılı olması nedeniyle kazıevi de-

posunda bulunan malzeme üzerinde yayın ve malzemenin Van Müzesi’ne 

teslimi için düzenlenmesi amacıyla çalışılmıştır. Arazide ise kazı alanında ek-

sik olan çizim ve fotoğraf çalışmaları tamamlanmış ve tüm alan bir kez daha 

taranmıştır. 2007 yılında başlayan kazı, bu son çalışmalarla tamamlanmıştır1.  

Bozkurt, Ağrı Dağı’nın batı eteğinde geniş bir yamaç ile doğusundaki 

yüksek tepeye yayılmış ykl. 16 km² bir alanı kaplayan oldukça büyük bir 

yerleşimdir (Resim: 1-3, 10). Aynı zamanda Doğubayazıt Ovası’nın kuzey-

doğu ucundadır. Ağrı Dağı’nın eteğinde ve Doğubayazıt Ovası’na hâkim 

* Prof. Dr. Aynur ÖzFIRAT, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Tayfur Sökmen Kampüsü, Alahan 31034, Antakya-Hatay/TÜRKİYE. aynurozfirat@gmail.
com

1 Bozkurt Kurgan Nekropolü Kazısı 2007-2013 yıllarında gerçekleştirilmiştir. T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izin ve destekleri başta olmak 
üzere, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK (SBB-105K063), Mustafa Kemal Üniversitesi BAP Koordi-
nasyon Birimi (1003M0113/45, 1101M0115/158, 1201M0102/258), Ağrı Valiliği proje ve destek-
leriyle gerçekleştirilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanı Sayın Melik Ayaz, Şube Müdürleri, uzmanlar ve Bakanlık 
temsilciliği görevi yapan meslektaşlarımız şüphesiz özel teşekkürlerimizi fazlasıyla hak ediyor-
lar. Ayrıca, Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutan-
lığı yardım ve ilgileriyle çalışmalarımızın kolaylıkla yürümesini sağlamışlardır. Bu çerçevede 
Ağrı İl Kültür Müdürü Muhsin Bulut ve Müdürlük personeli her zaman yanımızdaydı, hem 
çalışmaların sorunsuz devam etmesi hem de dostluklarıyla ekibimiz için vazgeçilmez oldular. 
Tüm kurumlara, sevgili hocamız Prof. Dr. Veli Sevin ve ekip üyelerine teşekkürün yetersiz ka-
lacağını düşünüyorum. Son olarak, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüsnü 
Salih Güder, Arkeoloji Bölümünün tüm projelerinde olduğu gibi ilgi ve desteğini esirgememiş-
tir, kendisine teşekkür etmek bizim için zevkli bir görevdir.

 2013 yılı çalışmaları için ekipte, Prof. Dr. Veli Sevin, Prof. Dr. Necla Arslan Sevin, Yüzüncü Yıl  
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünden Arş. Gör. Dr. Nilgün Coşkun, Mus-
tafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünden Arş. Gör. Canan Ka-
rataş Yüksel,  Arş. Gör. Barış Kocamaz, Yüksek lisans öğrencisi Filiz Dolğun, lisans öğrencileri 
Cihan Ay, Ebru Künefeci ve Seren Burgaç yer almıştır.
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konumuyla, kuzeyde Aras Vadisi ve Kafkasya geçidi, güneyde Van Gölü 
Havzası, doğuda Kuzeybatı İran ve batıda Murat nehri aracılığıyla Yukarı 
Fırat Vadisi’ne ulaşan tüm ulaşım sistemlerini denetleyebilecek stratejik bir 
noktadadır. Doğubayazıt Ovası’nda Bozkurt Kurgan Mezarlığı kazısı ile bir-
likte yürüttüğümüz yüzey araştırması sonuçlarına göre, Bozkurt’la birlikte 
Doğubayazıt Ovası’ndaki büyük sazlık etrafında sıralanan yerleşimler büyük 
ve kompleks bir yerleşimin parçası olmalıdırlar. Bu nedenle burada birlikte 
ele alınmışlardır.   

Doğubayazıt Ovası yüksek dağlarla çevrilidir, ovanın genel çerçevesi, 
dağ etekleri arasındaki geniş bir sazlık ve buradan sularını alarak doğuda 
Aras’a karışan Sarısu Nehri’yle belirlenir (Resim: 1). Ovanın doğusu Ağrı, 
batısı Aras, güneyi, güneybatısı Tendürek, güneyi yine yüksek dağ sırala-
rıyla kuşatılmıştır. Sazlık, bataklık ve ıslak çayırlık görünümündeki ova, su-
larını batıdaki yüksek dağın üzerinde yer alan Balık Gölü’nden ve güney-
de Tendürek’ten inen Gernavuk suyundan alır. Her iki su, ovaya indiğinde 
kuzey uçtaki Saz (Kurtkapan) Gölü’nün hemen güneyinde birleşerek Şeyhli 
(Gölyüzü) Gölü’nü oluşturur. Böylece, Saz ve Şeyhli gölleriyle birlikte (Büyük 
sazlık) ovanın neredeyse tümü geniş bir bataklık ve sazlık hâline gelir (Resim: 
1-5). Aslında, diğer küçük gölcükler, sazlıklar ve ıslak çayırlıklarla birlikte 
el değmemiş bir bataklık kompleksini oluşturmaları ve bir dereyle birbirine 
bağlı olmalarından dolayı, Saz ve Şeyhli gölleri tek bir alan olarak değerlen-
dirilir. Ovanın doğu ucunda, bu geniş sazlık alanın bittiği noktada, Şeyhli 
Gölü’nden çıkan Sarısu Nehri, bataklık ve sazlık bir yatak içinde Ağrı Dağı 
eteğini izleyerek doğuya doğru koridor şeklinde Ağrı Dağı ile güneydeki dağ 
sırası arasından akarak İran sınırında Aras Nehri’yle birleşir.   

Bozkurt kazısı oldukça geniş bir alanda sürdürülmüş olmakla birlikte as-
lında alanın sınırları Bozkurt Köyü’nü de (eski adı Kurtkapan) içine alarak 
Büyük sazlıktaki Saz (Kurtkapan) Gölü’nün kıyısına değin uzanır (Resim: 
1-5). Ağrı Dağı’nın lavlarla kaplı yamaçları Saz ve Şeyhli gölleriyle birleşe-
rek ovayı kuzeyden çevreler. Bozkurt geniş bir alanda ve uzun bir zaman 
dilimi içinde yer alan dağınık ve kompleks bir yerleşim sistemine sahiptir. 
Geç Kalkolitik Dönemden Urartu Krallığı’na (Orta Demir Çağı) değin uzanan 
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süreç içinde iskân edilmiş olan höyük, mezarlıklar ve kalelerden oluşur. Ağrı 
Dağı’nın Doğubayazıt Ovası’yla birleşen batı yamacında Höyük (Melecami) 
ve Mezarlık 1, yamacın hemen doğusunda yükselen dik ve oldukça yüksek 
tepenin güney kısmında Kale I, Kale II, Mezarlık 2, tepenin diğer ucunda ku-
zeybatı yönde tek ise bir kurgan (Mahmut Burnu) yer alır.  

Melecami Höyüğü, yamacın ovayla birleştiği noktadaki düzlükte yer alan 
alçak bir lav tepesi üzerindedir (Resim: 2-3). Yerleşimin en erken dönemlerine 
ait izler, Geç Kalkolitik Dönem (ykl. M.Ö. 3750-3400) ve İlk Tunç Çağı (ykl. 
M. Ö. 3400-2300/2200) kalıntıları buradadır. Ancak, üzerinde yer alan çok sa-
yıdaki kurgan nedeniyle bu erken tabakalar büyük ölçüde tahrib edilmiştir. 

Mezarlık 1, höyük dâhil olmak üzere 12 km² bir alanı kaplayarak yama-
cın tümüne yayılmıştır (Resim: 2-3). Kurgan türü mezarlardan oluşan bu me-
zarlıkta, 32 adet kurgan kazılmıştır. Kurganlar Orta Tunç Çağından (ykl. M. 
Ö. 2300/2200-1400/1300) başlayarak Son Tunç-Erken Demir Çağı (ykl. M. Ö. 
1400/1300-900) boyunca kullanılmıştır. Urartu Dönemine ait yalnızca 1 adet 
oda mezara (OM1) rastlanmıştır. Kurganlar (K1-35, M1-4) genel özellikleriy-
le, işlenmemiş küçük taşlarla yapılmış yığma tepelere sahiptir, 0.60-2.00 m. 
arasında değişen yükseklikte ve arasında çaplara sahiptirler. Yığma tepelerin 
altındaki mezarlar taş örgü veya taş sandıktır. 

Kale I, Kale II, Mezarlık 2 ve Mahmut Burnu Kurganı yamacın hemen do-
ğusunda yükselen tepenin üzerindedir (Resim: 2-5). Kale I, Son Tunç-Erken 
Demir Çağına, Kale II ise Urartu Dönemine aittir. Kalelerin üzerinde bulun-
duğu bu yüksek tepe aynı zamanda Ağrı Dağı’nın güneybatı yönünde Do-
ğubayazıt Ovası’na doğru yaptığı son uzantıdır. Kale I, bu yüksek sırtın orta 
kesiminde, Kale II ise güney uçta yer alır. Bu yüksek sırt üzerinde, Kale I du-
varlarının hemen dışından başlayarak yaklaşık 500 m. genişliğinde bir alana 
yayılmış ikinci bir mezarlık alanı (Mezarlık 2) vardır. Mahmut Burnu kurganı 
kuzey uçta ovaya uzanan ve Iğdır geçidine hâkim konumdaki tepenin üze-
rine yapılmıştır. Burada etrafı geniş bir platformla çevrili tek bir kurgan yer 
alır. Olasılıkla yönetici mezarı olan bu kurgan ne yazık ki çok önceden kaçak 
kazıyla tahrip edilmiştir.  
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Kale I, kabaca dikdörtgen planlı ve 150 x 210 m. boyutlarındadır. Biri ku-
zeydoğu, diğeri güneyde olmak üzere her biri 2.00 m. genişliğinde iki adet 
girişi bulunmaktadır. Duvarlar bazıları 2.00 m. büyüklüğe ulaşan iri kyklo-
pik taşlarla inşa edilmiştir, duvar kalınlığı ortalama 2.00 m.dir. Sur duvarları 
dışında, iç kısımda ve dış duvarın doğu ve güneydoğusunda sur duvarına 
bitişik olarak inşa edilmiş kare ve dikdörtgen planlı mekânlara ilişkin bazı 
duvarlar belirgindir. Düzenli bir planlama görülmeyen kale topografyaya 
göre şekillenmiştir. Bu türde planlama ve mimarî özellikleri ile toplanan az 
sayıdaki çanak çömleğe göre Kale I, Son Tunç-Erken Demir Çağının erken 
evresine (EDÇ I) tarihlenebilir.  

Mezarlık 2, Kale I duvarlarının hemen dışında başlayıp dağın bu yüksek 
sırtlarında doğuya doğru ykl. 500 m. boyunca devam eder. Çok sayıda meza-
rın yer aldığı bu geniş alandaki mezarlar taş örgü ya da taş sandık mezarlar ve 
üzerlerindeki oldukça alçak taş yığma tepeleriyle yamaçta kazdığımız alçak 
kurganlardan farklı değildir. Bunlardan farklı olarak daha geç özellikler gös-
teren bir oda mezar ise diğerlerinden ayrı olarak Kale I duvarının güneydoğu 
köşesine yakın bir noktada ve Urartu Kalesi (Kale II) yönündedir. 

Kale II, tepenin ovaya uzanan güney uç kısmında yer alır. Kare planlı, 
40 x 30 m. boyutlarında küçük bir kaledir. Duvarlar, 2.00 m. kalınlıktadır ve 
çok büyük olmayan işlenmiş taşlarla inşa edilmiştir. Sur duvarları üzerinde, 
korunan kısmında ortalama 5.00 m. genişlik ve 1.50 m. derinlikte dört adet 
payanda yer alır. Kalenin girişi kesin olarak belirlenememekle birlikte, doğu 
yönde olmalıdır, burada duvar kalınlığı 3.00 m.dir. Olasılıkla girişe ulaşan 
rampa mezarlığın güneydoğu ucundan kaleye doğru çıkarak doğu yönde son 
bulur. Bu yönde ayrıca, birkaç kademe hâlinde rampayı desteklemiş olabile-
cek büyük teras duvarları yer alır. 

Doğubayazıt Ovası yüzey araştırması ve Bozkurt kazısı sonuçlarına göre, 
Doğubayazıt Ovası’nda belirlediğimiz ve birbirleriyle ilişkili olduğunu dü-
şündüğümüz bazı yerleşimler kronolojik olarak birbirini izler niteliktedir2. 

2 Doğubayazıt Ovası yüzey araştırması bölgedeki bir diğer çalışmamız Van, Ağrı, Iğdır illeri ve 
ilçeleri yüzey araştırması çerçevesinde yürütülmüştür. 2002-2011 yıllarında sürdürülen yüzey 
araştırması T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
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Aslında, tek ve büyük bir kompleks yerleşimin parçası görünen Büyük sazlık 
etrafındaki bu yerleşimler sırasıyla Sağlıksuyu, Dertek, Hasanbey, Bozkurt ve 
Ömerağa’dır (Resim: 1).  

Sağlıksuyu Höyüğü ovanın batısında ve dağ eteğindeki düzlüktedir, Geç 
Kalkolitik ve İlk Tunç Çağ tabakaları oldukça zengindir (Resim: 1, 6). Dertek 
Kurganları, Sağlıksuyu ve Bozkurt arasında düzlükte yer alır, buradaki kur-
ganlar oldukça büyük boyutludur, yapısal özellikleri Orta Tunç Çağ için ka-
rakteristiktir. Bozkurt’ta Geç Kalkolitik Dönemden başlayarak kesintisiz yer-
leşilmiş olmakla birlikte, Orta-Son Tunç ve Erken Demir Çağı izleri güçlüdür. 

Hasanbey Kalesi ovanın kuzeybatı ucunda ve Bozkurt’un karşısındaki 
yüksek tepe üzerindedir (Resim: 1, 4, 7), Aras Vadisi-Kafkasya geçidinin di-
ğer yanında yer alır. Kabaca dikdörtgen planlı, 200 x 230 m. boyutlarındadır. 
Girişi kuzey batı yönünde ve 3.00 m. genişliktedir. Kuzeybatıdaki en yüksek 
noktada, ykl 50 x 40 m. boyutlarında, etrafı ayrıca bir sur kuşağıyla çevrili iç 
kale yer alır. Kaba, işlenmemiş iri ve yassı taşlardan inşa edilmiş duvarların 
kalınlıkları 2.50 m.dir. Daha çok oda mezarların oluşturduğu mezarlık kale-
nin güney yamaçlarına yayılmıştır ve çok ağır bir yağmaya sahne olmuştur. 
Taş örgü oda mezarların üzeri çok iri 3 ya da 4 adet taşla kapatılmıştır. 

Hasanbey Kalesi ayrı bir surla çevrilmiş iç kalesi, duvarlarındaki daha kü-
çük boyutlardaki taşlar ve inşa tekniği ile Bozkurt Kale I’den farklıdır. Her iki 
kale topografyaya göre şekillenmiş bir planlama göstermekle birlikte, Bozkurt 
Kale I, duvarlarında kiklopik taşların kullanıldığı daha düzensiz bir mimarî 
anlayışa sahiptir. Mezar mimarîsi açısından da farklılık görülür, Bozkurt’da 
alçak ya da yüksek yığma tepeler ve altında taş örgü ya da taş sandık mezar-
lar bulunan alçak kurganlar vardır, Hasanbey’de ise oda mezarlar görülür. 
Her iki kale geçidin iki yanındaki karşılıklı konumları ve eteklerindeki mezar-
lıkların birbirine son derece yakın oluşuyla bağlantılı görünmektedir. Bugün 

 izin ve destekleri başta olmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Baş-
kanlığı (2002-FED-093), TÜBİTAK (SBB-CNRS-2011, SBB-107K153, SBB-105K063), Mustafa Ke-
mal Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi (1101M0115/158, 1201M0102/258) projeleriyle ger-
çekleştirilmiştir. Adı geçen tüm kurumlara, ayrıca her zaman yanımızda olan Van, Ağrı, Iğdır 
İlleri Jandarma Komutanlıkları ve Kültür Müdürlüklerine teşekkürler.  
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aralarından geçen Doğubayazıt-Iğdır karayolu iki yerleşimi bölmüştür. Süreç 
içinde Bozkurt Kale I yerine, yine yüksek bir tepe üzerinde olmakla birlikte, 
ova ve geçidin tam üzerinde oluşuyla çok daha elverişli bir konuma sahip 
Hasanbey Kalesi’nin bulunduğu alan tercih edilerek yerleşim Erken Demir 
Çağının son evresinde (EDÇII) buraya kaymış olmalıdır. Hasanbey’de ayrıca 
bir iç kalenin bulunuşu toplumsal organizasyonun oldukça geliştiği bir döne-
mi gösterir. Buna göre, Bozkurt Kale I dönemin erken evresine (STÇ-EDÇ I), 
Hasanbey Kalesi ise geç evreye (EDÇ II) tarihlenebilir. 

Ömerağa Urartu Kalesi, Bozkurt’un güneydoğusunda, Ağrı Dağı’nın 
ovayla birleştiği bir tepe üzerindedir (Resim: 1, 8-9). Urartu yerleşim sistemi-
ne uygun olarak ovayla çok yakın ilişkide ve hâkim bir noktada, ancak çok 
yüksek olmayan bir tepe üzerinde kurulmuştur. Gölyüzü (Şeyhli) Gölü’nden 
çıkan Sarısu Nehri ve İran yolu kalenin önünden geçer. Dikdörtgen planlı ka-
lenin en yüksek noktasındaki olasılıklı Tanrı Hâldi Tapınağı, anıtsal bir ram-
payla girilen ova yönündeki anıtsal kapısı ve surları ykl. 2.00 m. yüksekliğe 
kadar korunmuştur.  

Doğubayazıt Ovası’ndaki bu yerleşim sistemine göre, Bozkurt ve yakın 
çevresi en erken dönem Sağlıksuyu Höyüğü’nde olmak üzere Ömerağa’daki 
Urartu yerleşimiyle sonuçlanan bir sıradüzen izlemiştir. Bu yerleşimlerin as-
lında, uzun bir süreç içinde aynı yerleşimin yakın alanlarda yer değiştirmesi 
ya da genişlemesiyle oluşan dağınık yerleşim sistemine sahip bir merkezin 
parçaları olduklarını düşünüyoruz. Bu türde geniş alana yayılmış ve dağınık 
tabakalaşmayı gösteren yerleşim sistemi Doğu Anadolu yüksek yaylasıyla 
beraber Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran için karakteristiktir. Bozkurt ka-
zısı ve yüzey araştırması bulguları, bölgenin başlangıcından itibaren Güney 
Kafkasya ve Kuzeybatı İran’la ortak bir kültürün parçası olduğunu gösterir. 
Yerleşim sistemi, mimarî, çanak çömlek ve diğer buluntular aslında Kafkas 
Dağları’nın güneyinden başlayarak batıda Azerbaycan Mil Stepi, Yukarı Fı-
rat Havzası’nın doğusu, güneydoğuda Urmiye Gölü ve Van Gölü Havzası’nı 
içine alarak güneyde Toroslar’da sonlanan coğrafî bütünün kendi içinde kül-
türel olarak da çok yakın ilişkide olduğunu gösterir.  
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Geç Kalkolitik Çağı ve İlk Tunç Çağı’da (Kura-Aras Kültürü) merkez 
Sağlıksuyu Höyüğü olmalıdır, Bozkurt-Melecami Höyüğü’ndeki bu dönem 
tabakaları oldukça zayıftır, olasılıkla Sağlıksuyu’ndaki yerleşimin otlak için 
kullanılmış geçici küçük bir birimiydi. 

Orta Tunç Çağında ise merkez Bozkurt’a kaymıştır, Bozkurt’taki 12 km2 
alana yayılmış kurgan mezarlığı kapladığı alanla Ağrı Dağı eteğindeki en bü-
yük Orta Tunç mezarlığıdır. Sağlıksuyu ile Bozkurt arasında düzlükte yer alan 
Dertek kurganları olasılıkla Bozkurt’taki Orta Tunç Çağı mezarlığının devamı-
dır. Orta Tunç Çağı bölgede ‘Aras Boyalıları’ kültürü ile temsil edilir. Büyük 
ve çok sayıdaki kurgan mezarlıkları dışında yerleşime ait izlerin yok denecek 
kadar az oluşu bu kültürün yayıldığı Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran’da 
görülen bir özelliktir. Aynı şekilde Bozkurt ve Ağrı Dağı’ndaki diğer merkez-
lerde bu döneme ait herhangi bir yerleşim belirlenememiştir. Bozkurt kazı-
sının ülkemiz arkeolojisine kazandırdığı yeniliklerden biri, kurgan türünde 
mezarlar ve ilişkili kültürlerin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki varlığının belir-
lenmiş olmasıdır. Buluntular Güney Kafkasya ve İran Azerbaycanı merkezle-
riyle ortak özellikler gösterir. Bozkurt kazısına değin Anadolu ve Ön Asya’ya 
yabancı olan bu türde mezar anıtı geleneğinin Kuzey Kafkasya’da M.Ö. 4. 
binyıldan beri, Güney Kafkasya’da ise M.Ö. 3. binyılın ortalarından beri var 
olduğu bilinmektedir.  Bu türde mezarları kullanan grupların bölgeye girişiyle 
Doğu Anadolu yüksek yaylasında da Güney Kafkasya’da olduğu gibi birçok 
değişikliğin olduğu açıktır. Kafkasya ve Avrasya steplerinde yapılan araştır-
maların sonuçlarıyla paralel olarak Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu yük-
sek yaylasındaki arkeolojik kanıtlar da aynı yöndedir. Kurgan kültürü Güney 
Kafkasya ve Doğu Anadolu’da M.Ö. 3. binyılın başlarından beri var olan ve 
İlk Tunç Çağı ya da Kura-Aras olarak isimlendirilen güçlü yerleşik kültür gele-
neğine büyük çapta son vermiştir. Kurganların ortaya çıkışıyla yerleşik yaşam 
kesintiye uğramış, ovalar terk edilmiş, pastoral yaşama geçilmesi nedeniyle 
dağ etekleri ve otlaklara kayan hayvancılık esaslı yarı göçebe bir yaşam başla-
mıştır. Hiyerarşik düzendeki değişim, kabile şef ya da beylerine ait oldukları 
düşünülen Gürcistan’daki Trialeti ve Kuzey Ermenistan’daki Karaşamb gibi, 
anıtsal ve zengin gömü hediyelerine sahip kurganlarda görülür.   
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Son Tunç ve Erken Demir Çağı için Bozkurt’un merkezi konumu devam 
etmektedir. Bozkurt kazısının sonuçlarından bir diğeri, bölgede bilgilerimi-
zin yok denecek kadar sınırlı olduğu Son Tunç-Erken Demir Çağı için yeni 
bilgiler edinmemizdir. Yüksek ve ovaya hâkim tepe üzerindeki Kale I, Me-
zarlık 2 ve Mezarlık 1,  kapladıkları geniş alan ve mimarî özellikleriyle buna 
işaret eder. Dönemin erken evresi (EDÇI) Bozkurt, geç evresi karşı tepedeki 
Hasanbey Kalesi (EDÇII) ile temsil edilir. Son Tunç-Erken Demir Çağının ba-
şında ortaya çıkarak zamanla sayıları oldukça artan ve toplumsal organizas-
yonun geliştiğini gösteren dağ eteklerindeki kale ve mezarlıklar biçimindeki 
yerleşim modeli aslında tüm Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran’da görülür. 
Benzer şekilde, Bozkurt ve Ağrı Dağı’nda belirlediğimiz diğer merkezlerde 
bu yeni yerleşim sistemine sahiptir. Bu yeni yerleşim sistemi içinde, yalnızca 
küçük yerleşimler ve kaleler değil, merkezî alanlar da vardır, bu türde komp-
leks ve gelişmiş bir sisteme sahip merkezî kaleler tüm bölgenin çok sayıda 
küçük birime ayrılarak yönetildiğini düşündürür. Urartu Krallığı yazıtları ve 
Assur Krallığı’nın M.Ö. 13. yy. kadar uzanan belgelerinden bildiğimiz üzere 
Urartu Krallığı öncesinde Transkafkasya, Kuzeybatı İran ve Doğu Anadolu 
yüksek yaylası Erken Demir Çağında uruatri ve nairi ülkeleri ya da krallıkları 
olarak adlandırılan küçük coğrafî birimlere hükmeden yerel beyler ya da kü-
çük krallıklar tarafından yönetiliyordu (bkz. burada ‘Ağrı Dağı ve Van Gölü 
Havzası Yüzey Araştırması’, Resim: 2). Nitekim, araştırmamızda yazılı bel-
gelerle uyumlu olarak sosyal organizasyon açısından gelişmiş gruplara işaret 
eden çok sayıda kale ve idari merkez olabilecek daha komplike yerleşimler 
saptanmıştır. Bu türde yerleşimler uruatri ve nairi krallıklarının başkentleri 
olarak kabul edilebilir.

Urartu Krallığı, kuruluş evresinden başlayarak, oldukça önem verdiği ve 
egemenliği altına almaya çalıştığı Güney Kafkasya seferleri ve verimli toprak-
ları için Ağrı Dağı ve yakın çevresini ele geçirmiştir (Resim: 10). Kral Minua 
(MÖ 810-785/780) Ağrı Dağı’nın kuzeyinde ve aynı zamanda Aras Vadisi’nde 
yer alan Erikua-ırekua Krallığı’na son vererek bu bereketli toprakları Urartu 
sınırları içine almış ve dağın kuzey eteğinde minuahinili (Karakoyunlu) adını 
verdiği yeni bir eyalet merkezi kurmuştur. Krallık, yeni eyalet merkezlerini 
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genellikle eski Erken Demir Çağı (Beylikler Dönemi) başkentlerinin yakının-
da inşa etmiştir. Urartu yazıtlarında sözü edilen fethedilen Erikua başkenti ve 
yeni inşa edilen eyalet merkezi minuahinili sırasıyla, araştırmalarımızda be-
lirlediğimiz Kasımtığı ve Karakoyunlu’daki yerleşimler olmalıdır. Buna göre, 
Kral Minua’nın fethettiği Erikua Krallığı’nın başkenti Luhiuni, Kasımtığı’daki 
büyük yerleşim, yakınında kurduğu yeni eyalet merkezi minuahinili ise Ka-
rakoyunlu’daki kaledir. Aynı şekilde, Urmiye Gölü’nün kuzeydoğusundaki 
Puluadi Krallığı’nın başkenti Libluini’de (Seqindel) karşılıklı iki tepe üzerinde 
yer alan kalelerden Erken Demir Çağına ait olanın başkent libluini, diğer te-
pedeki Urartu kalesinin ise II. Sarduri’nin kurduğu kale olduğu kabul edilir. 
Bozkurt’taki Erken Demir Çağı kalesinin hemen yanına bir Urartu Kalesi’nin 
inşa edilmiş olması benzerdir, ancak buradaki kale askeri nitelikli bir gözetle-
me istasyonudur. Yine de sistemin değişmediği anlaşılmaktadır, Bozkurt’un 
yakınında, tıpkı Luhiuni (Kasımtığı) ve minuahinili’de (Karakoyunlu) olduğu 
gibi birkaç km. uzakta, Urartu yer seçimine daha uygun bir noktada inşa edil-
miş olan bir diğer Urartu Kalesi Ömerağa yörenin fethi sırasında yeni idarî 
merkez olarak kurulmuş olmalıdır.  

Ağrı Dağı’nın kuzey eteğinin aksine Doğubayazıt Ovası’nın Erken Demir 
Çağındaki politik durumuna ilişkin yazılı belge yoktur. Bozkurt’un bir Erken 
Demir Çağ Krallığı’nın başkenti olup olmadığını söylemek zordur, yazılı kay-
nakların yetersizliği herhangi bir lokasyon yapmayı zorlaştırır. Bağımsız bir 
Erken Demir Çağı krallığı başkenti olasılığı yanında Urartu kralı minua tara-
fından fethedilen Erikua Krallığı’nın sınırları içinde yer aldığı da düşünülme-
lidir. Eriqua Krallığı’nın başkenti olduğunu düşündüğümüz Luhiuni (Kasım-
tığı) ile Kuzeybatı İran’da Puluadi Krallığı’nın başkenti Libluini (Seqindel)’de 
olduğu gibi çok yakınında Urartu Krallığı’nın fethiyle birlikte yeni kurulmuş 
bir Urartu kalesinin (Ömerağa) yer alması ve diğer özellikleri Bozkurt’un 
dağın güneyinde Erken Demir Çağı için önemli bir merkez olduğuna işaret 
eder. Bu çerçevede, eğer dağın güneyinde bağımsız bir krallık söz konusu 
ise, Bozkurt’un nairi ya da uruatri ülkeleri içinde bir krallık merkezi olduğu 
düşünülebilir, diğer yandan Erikua Krallığı’nın sınırları içindeyse krallığın 
güneydeki merkezi kenti olmalıydı. 
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Ömerağa Urartu Kalesi, Doğubayazıt Ovası’nın Urartu Krallığı dönemin-
de yönetim merkezi olmalıdır. Minua’nın bölgeyi fethi sırasında kurulmuş 
olmalıdır. Kuzeybatı İran’a giden ana yol üzerindeki bu kale, yakınındaki 
Bastam (rusai-uru.tur) ve Urmiye Gölü kıyısındaki Hasanlu gibi önemli 
Urartu kentlerine ulaşan güzergâhın üzerindedir. Bozkurt Kale II, Ömera-
ğa’daki Urartu Kalesinin daha çok askerî nitelikli bir gözetleme istasyonu 
olmalıdır, küçük boyutu, son derece yüksek bir tepe üzerinde tüm yollara ve 
ovaya hâkim bir noktada yer alması bu düşünceyi destekler. 
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Resim 2: Bozkurt Kazı Alanı ve Hasanbey Kalesi genel görünüm ve topografik plan.
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Resim 3: Bozkurt Kazı Alanı genel görünüm ve topografik plan.
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Resim 4: Bozkurt  ve Hasanbey Kalesi.

Resim 5: Bozkurt  Kale I ve II, Hasanbey Kalesi.

Resim 6: Sağlıksuyu Höyüğü.
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Resim 8: Ömerağa Kalesi’nden Doğubayazıt Ovası ve Sarısu Nehri.

Resim 7: Hasanbey Kalesi, aşağıda Doğubayazıt Ovası.
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Resim 10: Ağrı Dağı ve Van Gölü Havzası Kuzeyindeki Erken 
ve Orta Demir Çağ (Urartu) Yerleşimleri

Resim 9: Ömerağa Kalesi  
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2013 YILI ÇoRAKYERLER KAZISI

Ayla SEVİM EROL*
alper yener yavuz

Giriş

Çankırı Çorakyerler 2013 yılı kazı çalışmaları Türkiye Cumhuriye-
ti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 17 Haziran 2013 tarih ve 118347 sayılı kazı ruhsatıyla; Birinci 
bölüm 08.07.2013 tarihinde başlamış olup 09.09.2013 tarihinde tamamlanmış-
tır.  İkinci bölüm ise 09.09.2013 tarihinde başlamış olup 25.10.2013 tarihinde 
sona ermiştir. Çorakyerler 2013 yılı çalışmalarına Afrodisias Müzesi’nden Ve-
dat Mutlu bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır.

Çorakyerler 2013 Yılı çalışmaları iki ayrı bölümde gerçekleştirildi:

a-Birinci bölüm 08.07. 2013 tarihinde başlayarak 09.09.2013 tarihine kadar 
Afrodisias Müzesi araştırmacılarında Vedat Mutlu’nun temsilciliğinde arazi, 
laboratuvar ve tadilât çalışmaları şeklinde üç aşamada gerçekleştirildi.  

1- Ekibin birinci grubu alanda fosil çıkarma işlemlerini yürütmüştür (Re-
sim: 1).

2013 yılı Çorakyerler kazı çalışmaları, her yıl olduğu gibi 2012 yılında da, 
zararlı dış etkenlere karşı korunması amacıyla, kapatılan alan üzerindeki se-
dimanın temizlenmesiyle başlamıştır. Bu sezonun kazı çalışmaları, 40 metre 
uzunluğunda ve ortalama 1,5 metre yüksekliğinde bir alanda, 2x2 metre eba-
dında 0-P, 0-R, 1-P, 1-R, 2-P, 2-R, 3-P, 4-M, 4-N,  4-O, 5-L, 5-M, 5-N, 6-K, 6-L ve 
7-J olmak üzere toplam 16 açmada devam etmiştir (Çizim: 1). 

* Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 
Bölümü, 06100, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE. asevim@humanity.ankara.edu.tr.

 Araş. Gör. Alper Yener YAVUz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur/TÜRKİYE.
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2013 sezonu kazı çalışmalarından elde edilen 108 adet numaralı etütlük 
fosil arasında, daha önceki yıllarda ele geçirilen türlerin yanı sıra, bazı yeni 
türler de yer almaktadır.  

2013 yılı kazı çalışmalarında, envanterlik olabilecek nitelikte eklemli bü-
tün bir iskelet bulunmamakla birlikte, etütlük mahiyette tür tayini yapabi-
lecek nitelikte önemli 108 adet fosil bulgu ele geçirilmiştir. Buluntular tür ve 
genus tanımlaması yapılabilecek nitelikte olup, bunlardan bazıları da önceki 
yıllarda bulunmuş olanları tamamlayıcı niteliktedir. Buluntular önceki yıllar-
da ele geçirilenlerle de deneştirilerek paleontolojik değerlendirmeler devam 
etmektedir.

Kazı çalışmaları sırasında üstü açılan fosillerin in situ halde çizim ve ge-
rekli belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra, nemli olan fosillerin sağlam 
olarak laboratuvara taşınabilmesi ve ışınlara karşı korunması amacıyla önce 
havlu kağıtla, daha sonra jelatinle kaplanarak uygun kaplara konulduktan 
sonra kazı evine taşınmıştır. Laboratuvarlara taşınan fosiller, hafta içi ekibin 
bir bölümüyle, hafta sonu ve geceleri ise ekibin tüm elemanlarıyla fosiller te-
mizlenip onarılmıştır. Çeşitli kimyasallarla sağlamlaştırılan bu fosillerin tür 
ve genusları tanımlandıktan sonra,  bilimsel ön değerlendirmeleri yapılmıştır.  
Kazı sezonunun tamamlanmasıyla birlikte, Müze görevlileri ve Bakanlık tem-
silcisi birlikte buluntuların kontrolünü yaparak bir tutanakla birlikte, 2013 yılı 
buluntuları kazı evi deposuna konulup mühürlenmiştir.   

2. 2013 yılı ekibinin bir bölümü de Çankırı Müzesi Fosil Deposu’nda bu-
lunan fosillerin güçlendirilmesi, arşivlenmesi ve biyometrik ölçülerinin alın-
masını sağlamışlar ve çalışmaların devamı niteliğinde veriler toplamışlardır.  
Her yıl fosil deposunda bulunan fosiller gözden geçirilmekte ve güçlendiril-
mesi gerekenler çeşitli kimyasallar yardımıyla güçlendirilerek yerine tekrar 
konulmaktadır. Bunun yanı sıra müzedeki çalışmalarda fosiller daha ayrıntı-
lı analiz edilmektedir. Bu fosillerin aile bazında tayinleri yapıldı, morfolojik 
özellikler irdelenerek gerekli antropolojik değerlendirmeler yapılmaya de-
vam edildi. Ayrıca müze deposunda bulunan etraf buluntularının temizlen-
mesi ve tasnifi çalışmalarına da devam edilmiştir (Resim: 4).
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 3. Çorakyerler ekibinin diğer bir bölümü de, alandan ele geçirilen fosil-
lerin, kazı evinde oluşturulan laboratuvarda, temizlik-onarım ve arşivleme 
çalışmalarını yapmıştır (Resim: 5). Çorakyerler 2013 yılı kazı çalışmalarında 
çıkarılan buluntuların değerlendirilip tasniflemesi yapıldıktan sonra kazı 
evinde bu yıl oluşturulan depoya yerleştirilmiştir. 

loKalitEnin tariHlEnDirilmESi

Çorakyerler, oldukça zengin bir omurgalı fosil buluntu alanıdır. Bu loka-
lite Ankara ve Çorum’u içine alan bir havzada konumlanmıştır. Çankırı-Ço-
rum havzası, Paleosen Dönemden sonra Neotetis’in kireçli kuzey kolunun 
kapanması sonucu, kuzeyde Sakarya, güneyde Kırşehir dağ bloku arasında 
gelişmiş bir havzadır. Burası kuzey ve Orta Anadolu’da Kuzey Neotetis ok-
yanusun kapanmasıyla oluşan İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağında olup 
yaklaşık 60 milyon yıldan itibaren başlayarak 20 milyon yıla kadar devam 
eden bir çarpışmanın neticesinde oluşmuştur. Çarpışma sonrası gelişen tekto-
nik sıkıştırmanın erken-geç Pliyosen Dönemlerine kadar devam etmiş olduğu 
düşünülmektedir .  

Çorakyerler lokalitesi ise en erken sekiz milyon yıl önce yani geç Miyosen 
Dönemde yaşamış olan hayvanların kalıntılarını barındıran bir fosil alanıdır. 
Bu dönem çevrenin kuraklaşmaya başladığı bir dönem olarak tanımlanmak-
tadır. Bu dönemden sonra başlayan kuraklık (mesiniyen) krizinin yansıma-
ları, Çorakyerler lokalitesinde çatlaklar arasına yer yer sıkışmış olan jips ka-
lıntıları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Neojen tabakaları çoğunlukla jips 
üniteleri ile nehirsel gölsel sedimanlardan oluşmuşlardır. 

Çorakyerler lokalitesi, büyük omurgalı faunal karşılaştırma, Magnetost-
ratigrafi, küçük omurgalı faunası ve Gastrapoda faunasından yararlanılarak 
tarihlendirilmeye çalışılmıştır.  Lokalite ve çevresinde herhangi bir volkanik 
malzemeye rastlanmadığından nokta tarih vermek mümkün olamamaktadır.   
Yapılan çalışmalar sonucunda Çorakyerlerin tarihi, Avrupa Memeli Neojen 
stratigrafisinine göre MN11-MN12’ye karşılık gelmektedir. Bu da sekiz ve 
yedi milyon yılları arasına tarihlendirilebileceğine işaret etmektedir (Ünay ve 
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ark. 2006, Geraads, 2014,  Kebapçı 2010 ve Kaymakçı,2004).  Kaymakçı tarafın-
dan yapılan magnetostratigrafik tarihlendirmeye göre ise 7.50 ile 6.93 milyon 
yıla tarihlendirilebileceği önerilmektedir (Kaymakçı, 2004).   

loKalitEnin jEolojiSi

Çorakyerler’de, yaklaşık 8–7 milyon yıl önce gerçekleşen kitle ölümleri so-
nucunda oluşan fosiller, bu lokalitedeki kazı çalışmalarıyla gün ışığına çıka-
rılmaktadır.  Sedimentolog Karabıyıkoğlu’nun önceki yıllarda alanda yapmış 
olduğu çalışmalardaki değerlendirmeye göre; killi çamur tabakası içerisinde 
fosilleşerek günümüze ulaşan kalıntılar, kalın bir istif oluşturan karasal çö-
keller içerisinde yer almıştır. Ele geçirilen buluntular ile çevre koşullarının 
değerlendirilmesi sonucunda,  Geç Miyosen dönemde, kurak ve ya yarı kurak 
karasal iklim koşullarına sahip bölgede, taşkınlar sırasında taşınan çamurla-
rın durularak çökelmesi ile taşınan çakıllı çamurlu çökellerden oluşan hızlı 
bir tortulanmayla fosilleşmenin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Çorakyerler’de 
taşkınlara bağlı olarak zaman zaman geçici sığ su ortamsal koşulları ile ka-
rakterize edilen bir taşkın ovasının varlığından da söz edilebilir. ‘Tuğlu for-
masyonu’ olarak isimlendirilen Çorakyerler formasyonu, tabanda kırmızımsı 
pembemsi kireçtaşları ile başlayıp silttaşı, marn alterasyonu ile devam etmek-
tedir. Yaklaşık 6 m. kalınlığında beyazımsı, pembemsi kireç ara katkıları fosil 
kalıntılarının en yoğun bulunduğu seviyedir.  Fosillerin çıkarıldığı katman ise 
masif killi kırmızı çamurtaşından oluşmuştur. Kazı yapılan alan taşkın ova-
sının alüvyon yelpazesinde bir çamur düzlüğü şeklinde gelişmiş bir alandır 
(Resim: 1).

Çorakyerler’de fosillerin çevresinde Gastropoda’ların bulunması, fosille-
rin ait olduğu hayvanların yaşadığı dönemlerde, burada sulu ortamsal ko-
şulların varlığına işaret etmektedir.  Çorakyerler fosillerinin ait olduğu canlı-
lar, döneminde küçük su birikintileri şeklinde oluşmuş göletlerden su içmek 
üzere yararlanmış olmalıdırlar.  Kebapçı ve arkadaşlarının (2010) Gastrapoda 
fosilleri üzerinde yapmış oldukları değerlendirme sonucunda, buradaki gast-
rapodların Helicoidean taxası içerisinde yer alan bir fauna topluluğuna ait 
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olduğu, fauna topluluğunda ise üç aile ile bu aileleri temsil eden 10 tür tanım-
lanmıştır.  Gastrapoda’ların da diğer büyük omurgalılar gibi çevrede yaşamış 
oldukları, bölgenin Trolian Dönemde kuraklaşmaya başlayan bir paleoekolo-
jik ortamı yansıttıkları anlaşılmaktadır  (Kebapçı ve ark. 2010).

Çorakyerler lokalitesinde 1970’li yıllarda yapılan çalışmalardan elde edi-
len fosillerin değerlendirilmesinde, bu alanda iki farklı tabakada omurgalı ka-
lıntıları bulunduğundan bahsedilmektedir. ”Fosillerin bulunduğu her cepte 
en az 2–3 türe ait fosil kalıntının bulunması burada bir kitle ölümün gerçek-
leştiğini destekler niteliktedir. Sickenberg (1975)’in çalışmasından ele geçiri-
len faunanın Gaziry ve Köhler tarafından yapılan değerlendirme sonucuna 
göre, farklı yaşlarda iki fauna topluluğundan söz edilmiştir. Bunların birinci 
grubu Geç Astarasian veya Vallesian Döneminde, diğer grubu ise Geç Valle-
sian veya Turolian Dönemde yaşamış olduğu belirtilmektedir.  Ancak bizim 
kazı çalışmalarımızın başlamasıyla birlikte burada çalışan bazı sedimentolog-
lar faunanın aynı döneme tarihlenirilmesi gerktiğini belirtmişlerdir. Bununla 
birlikte, Sickenberg’in 1975’te yaptığı çalışmada bu lokaliteden carnivor (etçil) 
ve küçük memeli bulunamayacağı rapor edilmişti (Sickenberg,1975). Ancak 
yine bizim tarafımızdan yapılan kazı çalışmalarında hem küçük memeli hem 
de carnivora bulunmuş olup, yanı sıra faunal çeşitlenmede son derece önemli 
olan hominoid fosilleri de ele geçirilmiştir.

2013 ÇoraKYErlEr Kazı Buluntular

Perıssodactyla (Tek tırnaklılar) takımı içerisinde yer alan rhinocerotidae(12) 
ve Equidae (Resim: 13) ailelerine mensup birçok türün kafa iskeleti, ekstremi-
teler, alt ve üst çene parçaları ve dişler bulundu. 

Proboscıdea (Hortumlulara) ait türlerin dişleri ve çene parçaları, ekstremi-
teler, etraf kemikleri ve defans dişlerine ait fosiller mevcut (Resim: 11), 

artıodactyla (Çift Tırnaklılar) takımından, Bovidae (Resim: 6-7), Giraffidae 
(Resim: 9), Suidae (Resim: 10) ailelerine mensup birçok türün kafa iskeletleri 
ve boynuzları, ekstremiteler,  etraf kemikleri, mandibula ve maksilla ile me-
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tapodiumlardan oluşmaktadır. Buluntularla ilgili tez çalışmaları ve bilimsel 
çalışmalar devam etmektedir.

B- Çorakyerler 2013 yılı çalışmalarının ikinci bölümünde:  Ek ödenek talebi-
mizin kabul edilmesi ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
Yatırım Fonu’ndan ek ödeneğin tahsis edilmesiyle, Müze Müdürlüğü ve İl 
Kültür Müdürlüğü’nün denetimlerinde kazıevi tadilât işlemleri yeniden baş-
latılarak 25.10.2013 tarihine kadar Çorakyerler kazıevi tadilât çalışmaları de-
vam etmiştir. Ödeneğin alanın ve depoların kapatılmasının hemen ardından 
çıkması nedeniyle ikinci bölümde temsilci yer almamıştır.   
   

ÇoraKYErlEr FaunaSı

Bovidae: Geraads’ın son yayınına göre (2013), Çorakyerler Bovidae: miotra-
gocerus (Pikermicerus) sp.  tragoportax-miotragocerus, tragoportax gaudryi, tra-
goportax ? sp., cf. Prostrepsiceros sp., Criotherium ? sp., majoreas cf. woodwardi., 
Gazella sp. ?, oioceros rothi., Protoryx sp., “Plesiaddax” inundatus türlerinden 
oluşmaktadır. 

Boynuzlugiller ve ya öküzgiller olarak isimlendirilen Bovidae, çift toynak-
lı ve geviş getiren bir ailedir.  Günümüzde 140 türle temsil edilen bu aile sığır, 
koyun, keçi, manda, bizon, antilop ve ceylan gibi insanların uzun zamandır 
av ve ev hayvanı olarak faydalandığı birçok türü içermektedir. 2013 yılı ça-
lışmalarında 40 cm. uzunluğunda bir boynuza sahip yeni bir antilop fosili ele 
geçirilmiştir (Resim: 6-7) 

Cervidae – Bu aileyi temsil eden tür Pliocervus sp. dir.  Bu gruba ait oldukça 
az sayıda fosil ele geçmiştir, bunlarda oldukça parçalı durumdadır.  Bu tür 
İspanya, Fransa, Yunanistan’da çok iyi bilinmekle birlikte Türkiye’de daha 
önce rapor edilmemiştir (Geraads, 2013). 2013 sezonunda cervidae yavru bire-
ye ait bir boynuz ele geçirilmiştir (Resim: 8)

Giraffidae: Çorakyerler zürafagilleri üç tür olarak belirlenmiştir. Bunlardan 
birincisi Bohlinia cf. attica, ikincisi Palaeotragus cf. roueni olarak belirlenmiştir. 
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Üçüncüsü ise P. expectans, P. coelophrys and P. Quadricornis türlerine boyut 
olarak yakın olmakla birlikte henüz tam olarak tanımlanamadı. zürafaların 
atalarının temsilcileri zürafagiller olarak bilinen bu aile, alçak taçlı buruşuk 
mineli yanak dişlerine sahiptirler. Türler basit yapılı deriyle örtülü ossicone 
olarak değerlendirilen boynuzlara sahiptirler.  Çorakyerlerde Paleotragus cf P. 
ve Samotherium olmak üzere iki türü mevcuttur. Bunlar Anadolu Geç Miyo-
seninde paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa cinsleriyle temsil edil-
mektedir. Her yıl olduğu gibi 2013 sezonunda ekstremiteler ele geçirilmiştir 
(Resim: 9) 

Suidae: Domuzgiller olarak bilinen bu grup, microstonyx majör türü temsil 
edilmektedir. Başlangıçta Sickenberk ve ark. (1975) buradan ele geçirilen türü 
Listriodon olarak önermişti. Ancak Litrodon bir orta Miyosen türü olduğu 
için muhtemelen bir hata yapılmış olmalıdır. Çorakyerler Suidae türü micros-
toniks olmalıdır. Çorakyerlerde Suidae ailesi Microstonyx major cf.  erymanet-
hius türüyle temsil edilmekte ve bovidae, hipparion ve rhinociretiaelere oranlar 
daha az ele geçmektedir. 2013 kazı sezonundan sadece bir defans dişi ele geç-
miştir (Resim: 10)

Proboscidea:  Hortumlular şeklinde tanımlanan proboscidae de suidae gibi 
daha az oranda bulunmaktadır.  Çorakyerlerde ele geçirilen Proboscidea takı-
mı Choerolophodon pentelici türüyle temsil edilmektedir.  Bu tür Doğu Akdeniz 
Miyosen Döneminin ortak bir türü olarak bilinmektedir (Geraads, 2013). Bazı 
araştırmacılara göre Ege Bölgesi’nde bu tür tek tür olarak bilinirken (Sanders 
2003; Markov 2008; Konidaris, Koufos 2012), diğer bazı araştırmacılara göre 
ise Turolian ortak türü olan Choerolophodon pentelici, Vallesian ve en erken 
Turolian’de olmak üzere Choerolophodon anatolicus (Ozansoy 1965)  ile bir-
likte iki türe ayrıldığı belirtilmektedir  (Geraads 2013’ten). Çorakyerlerden ele 
geçirilen Probosid buluntuları genellikle yavru ve adolesean bireylere aittir. 
2013 kazı sezonunda proboscidlere ait bir tek molar diş ele geçirildi (Resim 
11)     

rhinocerotidae: Çorakyerler gergedangillerin en yaygın olarak görüleni 
acerorhinus ? n. sp. Bu tür bölgenin en yaygın olan büyük omurgalılarından-
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dır. Bu ailenin diğer bir türü Chilotherium kowalevskii olup ilkel bir form göster-
mektedir. Çorakyerler Rhinolarının üçüncü türü Ceratotherium neumayri’dir.   
Ceratotherium Türkiye’de Geç Miyosen lokaliteleri içinde en yoğun bulunan 
ortak bir gruptur ve Geç Miyosen boyunca yaşayarak Turoliyen sonunda 
ortadan kalkmıştır (Pehlevan,2006, Geraads, 2013). Çorkayerlerde en yoğun 
buluntu veren bir ailedir. Henen her yıl bol miktarda kafa iskeleti ve vücut 
parçaları ele geçirilmektedir. Ergin bireylerin yanı sıra yavru bireylere ait fo-
siller de bulunmuştur. (Resim: 12)

Equidae: Bu aile atgilleri içeren bir ailedir. Çorakyerler atgilleri Geç Miyo-
sen Dönemi temsil ettiği için Hipparion olarak isimlendirlmektedir. Çorakyer-
ler Hipparionları ise en az üç türün varlığını göstermektedir.  Bunlardan bir 
tanesi daha küçük, diğeri ise daha iri yapılı olan iki tür kesin olmakla birlikte 
diğer bir türün de olduğuna işaret eden morfolojik özellikler tespit edilmiştir.  
Türlerden biri Hipparion cf. Prostylum olup Marage, Fransa ve Mont Luberon 
trolianında tanımlanmış bir türdür.  Diğer iki tür ise şimdilik Hipparion Sp. 
A, Hipparion Sp. B olarak tanımlanabilmektedir. At, morfolojik değişimi en 
iyi yansıtan bir canlı olması nedeniyle tarihlendirme çalışmalarında referans 
fosil olarak ele alınmaktadır. Atın filogenetik evrim sürecinde ilk temsilcile-
ri köpek büyüklüğündeki Hyracotherium olarak bilinmektedir. Atların vücut 
büyüklüğünde gittikçe bir artış olduğu ve toynak sayısı azaldığı bilinmekte-
dir. Çorakyerler lokalitesinden Rhinolar gibi Hipparion fosilleri de oldukça 
bol miktarda ele geçirilmektedir. 2013 kazı sezonunda hem kafa iskeleti hem 
de post craniyal parçalar bulundu (Resim: 13)

Carnivora:  Et yitici olarak bilinen ve çok sayıda türü mevcut olan carnivora 
takımı kazıya başlandığı yıllarda hiç bulunamazken, son iki yıldır bu takı-
ma ait bazı türler çıkmaya başlamıştır. Çorakyerlerde genellikle mustelidae ve 
hyaenidae ve felidae  gibi türlere ait diş ve vucut kemikleri ele geçirilmiştir. 
2006 sezonunda etçil yırtıcı (carnivora) grubuna ait ve daha önce çok ender 
olarak ele geçirilen bir yırtıcıya ait kafa iskeleti bulundu. İlk çalışmalara göre 
bu fosilin Amerika’da yaklaşık 5 milyon yıl önce yaşamış olan Kılıç Dişli Kap-
lanlardan Felidae ailesine mensup Machairodontinae alt ailesi içerisinde yer 
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alan türlerle benzerlik içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Bu yıl ilk kez sırt-
langillere ait bir çene parçası ele geçirildi.  Bu lokalitede ele geçirilen bazı ke-
miklerin eklemlerine yakın yerlerinde tespit edilen izlerin, yırtıcı etçillerin diş 
izleri olma ihtimali bulunmaktadır.  Nitekim leşçil olarak bilinen sırtlangillere 
ait fosillerin bulunması burada ölen hayvanların kemiklerinin kemirildiğine 
dair bir işaret olmalıdır.  2013 kazı sezonunu en güzel örneklerinden biri olan 
carnivora takımı içerisinde  Hyaenidae ailesini temsilen bir maksilla parçası 
ele geçirildi (Resim: 14).

Primat; Çorakyerler fosillerinin en önemlisi primat fosilleridir. Ancak 2013 
çalışmalarında bu takıma mensup herhangi bir buluntu ele geçirilmemekle 
birlikte, şimdiye kadar bulunan diş ve çene parçalarının ait olduğu dört bire-
yin post craniyal parçalarının her an bulunması muhtemeldir. 

Anadolu’da ilk hominoid yaklaşık 16 milyon yıl önce görülmektedir.  Bu 
Afrika dışında görülen en erken hominoid örneğidir ve Bursa Paşalar lokali-
tesinden ele geçirilmiştir ve üç farklı türle temsil edilmektedir (Begun, 2001).  
Çandır buluntusu Griphopithecus alpanı olarak isimlendirilmekte ve 14 mil-
yon yıla tarihlendirilirken, Sinap’tan elde edilen 9.8 milyon yıl öncesine ta-
rihlendirilen Ankarapithecus metai ile Çorakyerler’den elde edilen Geç Pri-
mat her ikisi de Geç Miyosen Dönemde yaşamış olmakla birlikte herhangi bir 
morfolojik benzerlik tespit edilememiştir. Çorakyerlerden elde edilen primat 
fosili Makedonya’da bulunan Ouranopithecus genusuna dahil edilmekte ve 
Doğu Akdeniz taksalarıyla da ilişkilendirilmekle birlikte, Pliyosen taksaları 
olan, Australopithecus anamensis ve Ardipithecus ramidus’la da benzerlikle-
ri vardır. Şimdilik Ouranopithecus turkae (Güleç ve ark.2007) olarak isimlen-
dirilen Çorakyerler Hominoidi sadece diş ve çene parçalarıya temsil edilirken 
önceki yıllarda bir mask ele geçirilmiştir (yayınlanmak üzere). Bu bireylere 
ait vücut iskeleti parçaları bulunduğunda belki de farklı bir genus olarak sı-
nıflandırmak mümkün olabilecektir. 2013 çalışmalarında bulunmadı. Çorak-
yerler kazı çalışmalarına devam edilmesinin en önemli amaçlarından biri de 
budur. 
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ÇoraKYErlEr 2013 Yılı Buluntularının DaĞılımı

Çorakyerler 2013 kazsısından 108 numaralı etütlük mahiyette fosil bulgu 
değerlendirildi.  Ele geçirilen buluntular;  takım (Grafik: 1), aile (Grafik: 2) ve 
element dağılımı (Grafik: 3) olarak üç farklı grafikte değerlendirilmiştir. 

Birincisi Takım baında yapılan bir değerlendirmedir.  Çorakyerler 2013 
yılı buluntuları takım açısından değerlendirildiğinde Grafik 1’de de görüle-
ceği üzere, önceki yılların tersine bu sezon tek tırnaklılar olarak bilinen Peris-
sodactyla’ların çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Daha sonra sırasıyla çift 
tırnaklılar olarak bilinen Artiodactyla’lar, daha sonra Proboscidae (hortumlu-
lar) ve en son olarak da carnivora’lar gelmektedir.   Önceki yıllarda artiodact-
yla’ların çoğunlukta olduğunu görmekteydik ancak bu yılki buluntularda 
Perissodactyla’ların çoğunlukta olması bu lokalitedeki fosillerde düzenli bir 
fosilleşmenin olmadığının bir göstergesidir.

Grafik 1: Çorakyerler 2013 Yılı Takım Dağılım Grafiği

Çorakyerler 2013 yılı buluntuları aile düzeyinde değerlendirildiğinde ise, 
Rrhnocerotidae ve Bovidae’leri birbirlerine yakın olduğunu görmekteyiz.  
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Bunları sırasıyla Equidae’ler, Grafidae ve Suidae’ler izlemektedirler. Probos-
cidae ve carnivora takımındaki aileler oldukça az sayıda ele geçirilmiştir. Ço-
rakyerler lokalitesinden en yoğun olarak ele geçirilen gergedangiller, bovid-
ler ve atgiller bu yıl da en çok ele geçen fosiller arasında yer almaktadır. 

Grafik 2: Çorakyerler 2013 Yılı Aile Dağılım Grafiği

Her yıl buluntunun niteliği açısından sayısal değişimler görülebilmekte-
dir. Çorakyerler 2013 yılı fosil buluntularının vücudun parçalarına göre dağı-
lımları değerlendirildiğinde, mandibula ve metapodiumlar en yüksek oranda 
bulunan parçalardır. Bunlardan sonra astragalus, parmak kemikleri ve mak-
sillalar gelmektedir. Bunların dışında kafa iskeleti parçaları, boynuz, femur, 
tibia, ulna, Radius ve bilek kemikleri bulunmuştur. Bu buluntular yıllara göre 
farklılaşabilmektedirler. Bir yıl kafa iskeleti parçaları çoğunlukta bulunurken 
diğer yıl boynuzlar ve alt çenelerin sayısında artış olabilmektedir. Bu durum 
da, hayvanlar öldükten sonra lokalitenin taşınmış olabileceğinin bir göster-
gesidir. 
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Grafik 3: Çorakyerler 2013 yılı element dağılım grafiği

GEnEl DEĞErlEnDirmE

Çorakyerler lokalitesinde yıllardır yapılan çalışmalarda tek bir döneme 
tarihlendirebilecek fosiller ele geçirilmektedir. Her kazı sezonu yeni bir türe 
ait fosil buluntular ele geçirilmektedir. Böylece Çorakyerlerin fauna çeşitliliği 
gün geçtikçe zenginleşmektedir. 

İlk olarak 1970’li yıllarda Alman ve Türk Linyit araştırma ekipleri tara-
fından burada yapılan çalışmalarda iki farklı fauna grubundan söz edilmişti.  
Sickenberg’e göre fosillerin bulunduğu her cepte en az 2-3 türe ait fosil kalın-
tının birlikte ele geçirilmesi burada bir kitle ölümünün gerçekleştiğini açık-
lar niteliktedir. Sickenberg (1975)’in çalışmasından ele geçen fauna Gaziry ve 
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Köhler tarafından değerlendirilmiş, bu değerlendirme sonucu ele geçirilen iki 
fauna topluluğunun;  biri Geç Astarasian, veya Vallesian, diğeri Geç Vallesian 
veya Turolian Döneme tarihlendirildiği rapor edilmiştir. Yine Sickenberg’in 
1975’te yaptığı çalışmasında bu lokaliteden carnivor ve küçük memeli bu-
lunamayacağı rapor edilmişti. Ancak 1997’ yılından beri yapılan kazılardan 
hem carnivor ve küçük memeli hem de hominoidlere ait fosiller bulunmuş 
olup lokalite faunal açıdan oldukça zenginleşmiştir. Geraads’ın son çalışma-
sına göre lokalitedeki tüm fosiller Trolian yaşlı olup, aynı dönemin faunası-
nı yansıtmaktadır (Geraads, 2013). Çorakyerler fosillerinin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi amacıyla bizim çalışmamızın buluntuları ile Sickenberg’in  
(1975) çalışmasında ele geçirilen fosillerle karşılaştırılmak istenmesine karşın, 
önceki çalışmaya ait fosillere ulaşılamamıştır. Ancak Sickenberg’in  (1975) ça-
lışması incelendiğinde, bu çalışmada yer alan tür isimlerinde bazı farklılıklar 
görülmektedir.  Örneği Suidae ailesini temsil eden türün bir Orta Miyosen 
türü olan listrodon olarak isimlendirilmesi gibi, belki de fosillerin azlığı ve ya 
iyi korunamamış olması tür tayininde yanılmalara neden olmuş olabilir.

Kazı çalışmalarında fosilin etrafından çıkan atık toprakların yıkanmasıyla 
ele geçirilen küçük memeli buluntularının değerlendirme sonuçları Ünay ve 
arkadaşları tarafından 2006’da yayınlanmıştır. Buna göre Rodentlerden  (ke-
mirgen) oluşan Çorakyerler küçük memeli faunası, ikisi yeni olmak üzere 12 
türle temsil edilmektedir. Çorakyerler’deki büyük ve küçük memeli faunası 
paleoekolojik açıdan değerlendirildiğinde, genellikle açık biyotoplarda ya-
şayan türlerin bulunması, ağaççıl türlerin olmayışı veya çok az sayıda bu-
lunuşu, çorakyerlerde bu hayvanların yaşadığı dönemde burada orman ol-
madığına, savana benzer bir biyotopun egemen olduğuna işaret etmektedir 
(Ünay ve ark. 2006). Ayrıca Kebapçı ve ark. tarafından 2010’da Gastropodalar 
üzerine yapılan çalışmaları da küçük omurgalı sonuçlarını destekler nite-
liktedir. Çorakyerler’de şimdiye kadar elde edilen tüm jeolojik ve biyolojik 
bulgular değerlendirildiğinde dönem olarak MN11’i işaret etmekle birlikte,  
Geraads’ın 2013 çalışmasında MN12’yi işaret eden ipuçlarının varlığından da 
söz edilmiştir.
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Çorakyerler klâsik bir Trolian alanı olmamakla birlikte buradan ele geçi-
rilen fauna topluluğu bir Trolian faunasıdır ve Çorakyer lokalite olarak Orta 
Sinap ve Ravin de la Pluie’den daha genç görünmektedir. Bunun yanı sıra 
çoğu taksası Turoliyen içerisinde olduğunu ve Pikermi’den daha erken bir 
döneme tarihlendirlebileceği faunal özelliklerden anlaşılabilmektedir. Çorak-
yerler büyük bir olasılıkla Akkaşdağından daha erken bir lokalite gibi görün-
mektedir (Şen 2005). 

Kıta Avrupası’ndan Bulagaristan Azmaka’daki hominoid içeren en son lo-
kalitenin faunası ayrıntılı olarak yayınlanmış olsaydı, Çorakyerler hakkında 
daha ayrıntılı bilgi vermek mümkün olabilirdi. Çorakyerler Bovidleri bura-
nın klâsik bir Trolian lokalitesi olmadığını göstermektedir. Spiral boynuzlu 
antiloplar, atlar ve otçul gergedangillerin özellikleri, buranın açık bir alan 
olduğunun birer göstergesidir. Daha ayrıntılı bir faunal analiz bu soruların 
cevabını vermemize yardımcı olacaktır.

Çorakyerler buluntularının takım dağılımları incelendiğinde, çoğunluğu-
nun Perissodactyla’lar ve Artiodactyla’lardan oluştuğu, geri kalanlarının ise 
sırası ile Proboscidae, Carnivora, Chelonia ve Primates, şeklinde sıralandığı 
görülmektedir. Buluntuların etrafından gastropodların bulunması bölgede 
mutlaka tatlı suyun olduğunu göstermektedir. Gergedan ve atgillerin diş-
lerinin yüksek taçlı oluşu, bunların rahat beslenmelerini sağlayabilecek açık 
savana alanın mevcut olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ailelerin zaman 
zaman birden fazla türle temsil edilmesi, tür çeşitliliğini sağlayabilecek bir be-
sin çeşitliliği potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra 
koyun keçi benzeri bazı boynuzlugillerin, zürafagiller, filgiller ve özellikle de 
Hominoidae varlığı, açık alanla ve savana ile birlikte yer yer ağaçlık ve çalılık-
ların mevcut olabileceğinin bir işaretidir. Fauna içerisinde büyük, orta ve kü-
çük boyutlu otçulların ve büyük boyutlu omnivorlar ile etçillerin yer alması 
ise lokalitenin Geç Miyosen Dönemde çevresi ağaçlık, su yatağı merkezli olan 
bir açık alanı karakterize etmektedir. Kemirici ailelerinden bazılarının yaşam 
alanları göl ya da ırmak gibi bir su yatağı kenarıdır, bazılarının suya daha 
uzak alanlarda yaşıyor olması da Çorakyerler lokalitesinin paleoekolojik yo-
rumunun yapılmasına yardımcı olmaktadır. 



241

Çorakyerler’de son yıllarda çok sayıda yavru bireylere ait birçok fosil ele 
geçirilmektedir, bazı fosiller üzerinde yırtıcılara ait izler oldukça belirgin ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Fauna içerisinde kılıç dişli yırtıcı kaplan ve hye-
naların bulunması bu alanda av ve avcı ilişkisinde etçillerin rolünün oldukça 
önemli olduğunun bir işaretidir. Ele geçirilen etçil fosiller de bu etkiyi destek-
ler niteliktedir. Buluntuların tafanomik analizleri, lokalitenin canlı öldükten 
sonra kalıntılarının uzun eksenleri boyunca bir akıntı içerisinde taşındıklarını 
göstermektedir. Bu nedenle tüm buluntular belli bir yönelim içerisindedir. 
Bazı fosillerin eklemli bulunması ise bu akıntının çok güçlü olmadığını ya da 
kalıntının canlı öldükten sonra kısa bir süre içerisinde taşındığını akla getir-
mektedir. Ayrıca elementlerin izole olmalarının nedeninin sadece akıntıdan 
kaynaklı olmadığı, etçillerin de etkili olabileceğini düşündürmektedir. Nor-
mal olarak canlı öldükten sonra ilk önce etçiller tarafından parçalanmış, bu 
nedenle iskelet parçaları çevreye yayılmış ve daha sonra da akıntı nedeniyle 
taşınarak çökelmiş olabilmektedir. 

 Çorakyerler Hominoid fosilleri paleoantropoloji bilim dünyasında olduk-
ça önemli ses getirmektedir.  Ancak henüz vücuda ait bir parçaların bulunma-
yışı bazı noktaların karanlıkta kalmasına sebep olmaktadır. Spiral boynuzlu 
antilop, atgiller, hortumlular ve gergedangiller ile zürafagillerin varlığı, açık-
ağaçlık bir bitki örtüsüne işaret etmektedir. Domuz, geyik ve atların morfo-
lojik yapısı ise, buradan ele geçirilen türlerin Türkiye’deki çağdaşı yerlerden 
daha açık alanda yaşamış olduklarını yansıtmaktadır.  

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla Çorakyerler lokalitesi büyük oranda 
koruma altına alınmış olmasına rağmen, yol kenarında bulunan bölümler ha-
len risk altındadır. Fosilli sedimanların taşlaşmış olması ve fosillerin kırılgan-
lığı, çok hassas ve yavaş çalışmayı gerektirdiğinden çalışmalar oldukça yavaş 
ilerlemektedir. Başlangıçta şehrin dışında bulunan lokalite, her geçen gün ye-
rel yönetimlerin inşaat alanları hâline gelmeye başlamasıyla şehrin ortasında 
kalmıştır. Lokalitenin yanal devamları inşaat sektörü tarafından sürekli yok 
edilmeyle karşı karşıyadır. Bu nedenle bölgede gelecek yıllarda da çalışma-
lara devam edilmesi lokalitenin korunması, yeni türlere ulaşılması, bulunan 
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türlerin eksik bölümlerinin tamamlanması açısından gereklidir. Artık dün-
yada ve ülkemizde oldukça iyi bilinen Çorakyerler fosil lokalitesi bir marka 
olmuş olup ülkemiz ve dünya paleofaunası, paleoekolojisi ve paleo ikliminin 
aydınlatılmasında önemlidir. Bu nedenle, paleontoloji ve paleoantropoloji 
bilimi açısından Çankırı İli’nin ve Anadolu’nun öneminin ortaya konulabil-
mesi, faunanın demografik açıdan değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ye-
terli sayıya ulaşılması ve bu önemli lokalitenin tahrip edilmeden fosilli alanın 
kurtarılmasına devamı ve korunması için kazı çalışmalarına devam edilmesi 
gerekmektedir.
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Resim 1: Çorakyerler genel görünümü.

Çizim 1: 2013 fosillerinin dağılımı (Araş.Gör. Gülçin Çoşkun tarafından hazırlandı).
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Resim 3: Müze fosil deposu.

Resim 2: Çorakyerler alan çalışmaları.



249

Resim 4: Kazıevi laboratuvar çalışmaları.

Resim 5: Bina dış cephe tadilât, badana, boya, balkon güçlendirme ve tretuvar çalışmaları.
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Resim 8: Cervıdae (bir bebek boynuzu).       Resim 9:  in situ Radius ve Ulna-Giraffidae.

Resim 6: Bovidae (Antilop) boynuzu in situ. Resim 7: Temizlenmiş.
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Resim 10: Defans dişi- Suidae. Resim 11:  in situ Molar- Proboscidea.

Resim 12: Rhınocerotıdae maksilla (bebek).
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Resim 14:Hyaenidae (sırtlangiller) maksilla.

Resim 13: Equidae maksilla (hipparion).
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2013 ÇATALHÖYÜK KAZILARI
ian hoddEr*
serap ÖzdÖl

Çatalhöyük Projesi’ndeki çalışmalarımıza verdikleri desteklerden ötürü, 
öncelikli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Ankara’daki İngiliz Arke-
oloji Enstitüsü’ne ve aynı zamanda sponsorluğumuzu üstlenen Yapı Kredi, 
Koçtaş, Boeing, Shell, TAV, Konya Şeker ve Trimble’a teşekkür ederiz.

2013 yılında, Çatalhöyük’te 2000 - 2008 yıllarında çalışmaları kapsayan 4 
yeni kitabın yayın çalışmalarını tamamladık (Resim: 1). Bu yayınları destekle-
yen Templeton Kuruluşuna, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve UCLA’de-
ki Cotsen Enstitüsü’ne çok teşekkür ederiz.

2013 yılında yine yaklaşık 160 kişilik bir ekiple yerleşmedeki kazı çalışma-
larımızı tamamladık.

Haritada ana kazı alanları ile daire içine alınmış Kuzey Koruganı (Resim: 
2) ve bir diğer planda ise Kuzey Koruganı’nın altında yürütülen kazılarda  
ortaya çıkarılmış yapılar görülmektedir (Resim: 3).

Kuzey Koruganı altındaki 102 No.lu yapının karmaşık bir kullanım, yeni-
den kullanım ve terkedilme süreci gösterdiği anlaşılmıştır. Yapıda yerleşim 
boyunca büyük miktarda atık malzeme birikmiştir ve bu nadir bir durumdur. 
Depo hücreleri ya da ocaklar gibi yapı içi düzenlemeleri yoğun ve sık bir bi-
çimde modifiye edilmiştir.

119 No.lu Yapı, bir ana oda ve batısındaki yan oda ile çok sık rastlanan 
bir plana sahiptir (Resim: 4). Buluntular yan odada yoğunlaşmıştır. Yapının 
kuzeydoğu platformu çevresinde oldukça tahribat görmüş bir durumda bak-
lava motifli bir duvar resmine rastlanmıştır.

* Prof. Dr. Ian HODDER, Stanford Üniversitesi, Çatalhöyük Kazı Başkanı /ABD
 Yard. Doç. Dr. Serap ÖzDÖL, Ege Üniversitesi, Çatalhöyük Kazı Başkan Yardımcısı /TÜRKİYE.
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Kuzey Alanı’nda 52 No.lu Yapı’da da kazı çalışmalarımızı sürdürdük. Bu 
yapıyı daha önceki yıllarda kazmaya başlamış ve oldukça gösterişli ve özen-
li bir yapı olduğunu anlamıştık. Bu yapının batı duvarında bir bukranyum, 
bukranyumun üzerinde 11 tane boğa boynuzu olan bir zula ve tek bir kenarı 
boyunca büyük boğa boynuzları yerleştirilmiş bir bank ortaya çıkarılmıştır. 
Üzerinde boğa boynuzları olan bu yükseltiyi kaldırdığımızda altında daha 
erken bir yükselti daha bulmak bizi şaşırttı. Bu aslında belki tam anlamıyla 
bir banktan çok bir bölme duvarını andıran oldukça ince bir mimarî öğeydi. 
Ve bu öğenin içine bu defa boğa boynuzları değil de yaban koyun ve keçi 
boynuzları yerleştirilmişti (Resim: 5).

Aynı yapıda yani 52 No.lu Yapıda, kuzey ve kuzeybatı sekileri de kazıl-
mıştır. Binanın tümü terkedilirken yakılmış ve bu nedenle mezar buluntuları 
yanarak pişmiş ve günümüze kadar korunarak gelebilmiştir. Kuzeybatıdaki 
sekide yer alan mezara birçok kez yeni bireyler eklenmiş ve bu nedenle çok 
sayıda farklı birey bir arada ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6).

Bu gömütlerden biri mermer bir bilezik ile gömülmüştür (Resim: 7).

Bir diğer örnekte, ahşap bir kap bir çocuk gömütünün yüzü üzerine yer-
leştirilmiştir (Resim: 8).

Bizce belki de bu yılın en önemli keşiflerden biri, kuzeybatıdaki gömütte 
bol miktarda kumaş parçaları bulunmasıdır (Resim: 9). 

Mellart 1960’lı yıllarda tekstil bulmuştur, ancak bunun keten mi yün mü 
olduğu konusu bir ölçüde belirsiz kalmıştır. Bu yeni dokuma buluntusu ke-
sinlikle keten bitkisinden dokunmuştur ve oldukça özenli bir işçiliğe sahiptir 
(Resim: 10). Çatalhöyük’te keten kumaş bulunması oldukça ilginçtir, çünkü 
yerleşmede tek bir keten tohumu dahi ele geçirilmemiştir. Bu nedenle bu du-
rum büyük olasılıkla keten dokumanın başka bir yerden değiş tokuş ilişkisi 
sonucu geldiğini düşündürmektedir. Neolitiğin bu döneminde keten tohu-
munun yoğun olarak ele geçirildiği bölge Levant bölgesidir. Bu nedenle teks-
tilin Levant’tan Orta Anadolu’ya ticaret yoluyla gelmiş olması olasıdır. Tam 
tersi olarak obsidyenin de Kapadokyadan Levanta gittiğini biliyoruz. Belirtti-
ğimiz gibi ayrıntılar ve işçilik son derece kayda değerdir.
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Yerleşmenin güney bölgesinde de kazılarımızı sürdürdük (Resim: 11). Bu 
alanda Güney Koruganı’nın güney kısmında çok sayıda ev yapısı ortaya çı-
kardık. 2013 yılında söz konusu alanda kazdığımız yapıların dijital bir model-
lemesi yapılmıştır (Resim: 12).

43 No.lu Yapı’nın ana odası 1960’lı yıllarda Mellaart tarafından kısmen 
kazılmış ve bir ölçüde tahrip edilmiştir. Önümüzdeki yıl bu dolguyu kaldırıp 
altındaki bozulmamış yapıya ulaşacağımızı umuyoruz.

80 No.lu Yapı’yı da kazmayı sürdürdük ve yapının dijital bir modelleme-
sini yaptık (Resim: 13). Daha önceleri yapının doğu duvarında bir duvar res-
mi bulmuştuk. 2013 yılında yapının platformalarının altında bir kaç gömüt 
ortaya çıkardık.

89 No.lu Yapı’da çalışmalarımıza devam ettik. Yapı’nın doğu duvarına da-
yalı, üzerinde gömüt ve ahşap dikmelerin yerlerinden sökülme çukurlarının 
görüldüğü iyi bir işçilikle yapılmış birkaç platforma rastladık.

96 No.lu Yapı’da da çalışmalarımız sürdü. Burası mimarî anlamda göste-
rişli bir özelliği olmayan küçük bir yapı olsa da, hem çok sayıda gömüt hem 
de doğu duvarında geometrik duvar resimli sıva yüzeyleri içermektedir (Re-
sim: 14).

2013 yılında Mellaart’ın 25 No.lu Yapı olarak tanımladığı yapıyı tekrar 
kazmaya başladık ve yapının numarasını 118 No.lu Yapı olarak değiştirdik. 
Mellaart bu yapıyı XII. Tabaka olarak tarihlendirmişti. Ancak bizim 2013 yı-
lındaki çalışmalarımız yapının çok daha geç olduğunu, olasılıkla Mellaart’ın 
terminolojisine göre IX. Tabaka’ya ait olabileceğini göstermiştir. Spesifik veri-
ler ne olursa olsun, bu tür erken yapılar daha basittirler ve daha az sayıda yan 
oda, bölme ve platform içerirler.

Güney Koruganı’nın hemen doğusunda yer alan yeni TPC Alanı’nda-
ki kazılarda, Doğu Höyüğü’nün en üst tabakalarında çalışmayı ve bu alanı 
Mellaart’ın I-III. tabakalarına ve Güney Alanı kazılarındaki TP tabakalarına 
bağlamayı amaçlıyoruz. TPC alanında iki ayrı açmada çalışmalar gerçekleşti-
rilmiştir (Resim: 15).

Kuzeydeki açmada geç bir yapı olan 121 No.lu Yapı bulunmuştur (Resim: 
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16). Yapının doğu ve kuzey duvarlarında geometrik bir duvar resmine rast-
lanmıştır. Bu resim yerleşmede ortaya çıkarılan diğer resimlerden oldukça 
farklıdır. Koyu bir zemin üzerine beyaz boya ile ve çok düzenli ve kalın çiz-
gilerle yapılmıştır.

Güneydeki TPC açmasında, kısmen geç Hellenistik yapılarca tahrip edil-
miş birkaç Geç Neolitik yapı gün ışığına çıkarılmıştır. Bu Neolitik yapılardan 
birinde, içinde bol miktarda bitki kalıntısı içeren depo hücrelerinin yer al-
dığı yanmış bir oda bulunmuştur. Yanmış bitki tohumları ve bunların izleri 
buranın, “striate emmeroid” olarak adlandırılan türü tükenmiş bir buğday 
türünün depolandığı bir yer olduğunu göstermiştir. Bu odada aynı zamanda 
depolamanın yanı sıra çok sayıda eviçi üretime işaret eden öğütme taşları ve 
işlenmiş geyik boynuzları da ele geçirilmiştir.

Batı Çatalhöyük’te 5 No.lu Açma’da da çalışmalar yapılmıştır. Burada kazı 
çalışmaları Berlin ve Suny Buffalo’dan Peter Biehl liderliğindeki bir ekip ta-
rafından gerçekleştirilmiştir. Yerleşmede sıkıca kümelenmiş bir plan içindeki 
benzer evler açık bir biçimde görülebilir. Her evin kendi duvarları ve iç pa-
yandaları mevcuttur.

105 No.lu Yapı, geç bir yapının daha erken yapılar üzerine nasıl inşa edil-
miş olduğunu göstermesi bakımından özellikle kayda değerdir.

Batı Çatalhöyük’te 5 No.lu Açma’daki kazı çalışmaları sona ermiştir. Bura-
sıyla ilgili ve analiz ve yayın çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Newcastle Üniversitesi’nden bir ekip tarafından, iki höyüğün çevresinde-
ki 3. Derece arazi üzerinde yapılan yüzey çalışmalarında, Doğu Höyüğü’nün 
doğusunda çanak çömlek ve çatı kiremitlerinin yoğun olarak bulunduğu kay-
dedilmiştir. Buradaki bu yoğunlaşma olasılıkla Doğu ve Batı Höyük’te sürek-
li rastlanan geç dönem mezarlarıyla bağlantılı Hellenistik, Roma ve Bizans 
iskânını göstermektedir.

Konservarsayon çalışmaları koruganların altındaki pişmemiş kerpiç du-
varları koruyabilmek ve sağlamlaştırabilmek için en etkili metotları bulmaya 
çalışmakla geçmiştir. Konservasyon ve konservasyon eğitimi ile ilgili büyük 
bir program hayata geçirilmek üzeredir.
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Resim 1: 2013 yılında yayın çalışmaları tamamlanan ve Çatalhöyük’te 2000 - 2008 yılları 
arasındaki çalışmaları kapsayan 4 yeni kitap (7-10. Ciltler).

Resim 2: Kuzey Alanı, 2007 Koruganı.
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Resim 3: Kuzey Koruganının altında yürütülen kazılarda  ortaya çıkarılmış yapılar.

Resim 4: Kuzey Koruganı içindeki 119 No.lu Yapı.
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Resim 5: 52 No.lu Yapının batı duvarında, üzerine yabani koyun ve keçi boynuzları yer-
leştirilmiş bir bank.

Resim 6: 52 No.lu Yapının kuzeybatısındaki sekide yer alan mezar. Gömüte birçok kez 
yeni bireyler eklenmiş ve bu nedenle çok sayıda farklı birey birarada ortaya 
çıkarılmıştır.
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Resim 7: Kuzeybatıdaki gömütte ele geçen mermer bilezik.

Resim 8: Kuzeybatıdaki gömütte çocuk iskeletinin yüzü üzerine yerleştirilmiş ahşap kap.
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Resim 9: 2013 yılında kazılan, 52 No.lu Yapının kuzeybatısındaki gömüt içinde bulunan 
kumaş parçası.

Resim 10: Gömüt içinde ele geçen kumaş parçaları.
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Resim 11: Güney Alanı, Güney Koruganı.

Resim 12: 2013 yılında, Güney Koruganı içinde kazılan yapıların dijital bir modellemesi
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Resim 13: 80 No.lu Yapının dijital bir modellemesi.

Resim 14: 96 No.lu Yapıda ortaya çıkarılan bir gömüt.
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Resim 15: Güney Koruganının doğusunda yer alan yeni TPC Alanındaki iki ayrı açmanın 
planı.

Resim 16: TPC alanının kuzeydeki açmasında ortaya çıkarılan 121 No.lu Yapı.
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ESKİ vAN ŞEHRİ KALESİ vE HÖYÜĞÜ KAZILARI
2013 ÇALIŞMALARI1

Erkan koNyar*
can avci

Van Gölü’nün doğu kıyısından yaklaşık 850 m. içerde kabaca doğu-batı 
doğrultusunda  Van Kalesi/Tuşpa sitadeli uzanır. Sitadelin kuzeyinde Van 
Kalesi Höyüğü, güneyinde ise  Eski Van Şehri uzanır. Yaklaşık 85 hektarlık 
alanı kaplayan alan İlk Tunç Çağından 20. yüzyılın başına değin iskâna sah-
ne olmuştur. Tuşpa sitadeli Urartu dönemine ilişkin anıt yapıları, Van Kalesi 
Höyüğü İlk Tunç Çağı ve Urartu Dönemine ilişkin sivil karakterli yerleşme 
katmanları ve Eski Van Şehri ise daha çok Türk-İslam Dönemi yapı topluluk-
ları ile tanınır.

2013 kazı sezonunda sitadel, Eski Van Şehri ve Van Kalesi Höyüğü olmak 
üzere 3 farklı alanda çalışılmıştır (Resim: 1). Van Kalesi’nin sitadel alanında 
bulunan, ana kayaya oyulmuş Urartu kral mezarlarının plan ve kesitleri çıka-
rılarak vaziyet planına işlenmiştir. Bilindiği üzere Van Kalesi’ndeki anıt yapı-
ların vaziyet planlarına doğru bir biçimde işlenmesi yıllardan beri büyük bir 
sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yine anıt yapıların mimarî çizimlerin-
deki bazı sorunlar mimarînin değerlendirilmesinde sağlıklı olmayan sonuçla-
ra neden olabilmekteydi. Bu kapsamda 2012 yılından beri yürüttüğümüz Van 
Kalesi’nin ayrıntılı topografik planlarının çıkarılması ve anıt yapıların dijital 
âletler yardımı ile çizilerek vaziyet planına işlenmesi çalışmaları 2013 yılında 

* Yrd. Doç. Dr. Erkan KONYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve 
Arkeoloji Araştırma Merkezi, Fatih-İstanbul/TÜRKİYE. ekonyar@gmail.com

 Uzm. Can AVCI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Fatih-
İstanbul/TÜRKİYE.

1 Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi  (Proje No: 32089 - 44141), Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü-DÖSİMM ve Aygaz Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Destek veren 
kuruluşlara teşekkür ederiz.
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da devam etmiştir (Çizim: 2,3). Mim. Aykut Fenerci, Mim. Nurgül Tunç ve 
topograf Mustafa Durcan tarafından yürütülen çalışmalarda Van Kalesi Kaya 
Mezarları ve Analı Kız kutsal alanı çizilmiştir.

M.Ö. III. binyıldan 20. yüzyılın başına değin yaklaşık 5 bin yıllık bir yerleş-
me sürecinin izlenebildiği Van Kalesi Höyüğü’nde bu yıl sürdürülen çalışma-
larda daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan Post-Urartu ve Geç Demir Çağına 
ilişkin yeni arkeolojik veriler elde edilmiştir. Ayrıca ortaya çıkarılan Urartu 
yapı katına ait mekânlarda in situ buluntularıyla mutfak/kiler birimleri or-
taya çıkarılmıştır. Yaklaşık 1.5 m. yüksekliğinde taş temelli kerpiç duvarların 
günümüze kadar korunagelmesi oldukça etkileyicidir.

2013 Van-Tuşpa kazılarının önemli bir ayağı da Eski Van Şehri’nde sür-
dürülmüştür. Şehrin güneyinde, kuzey-güney doğrultusunda Çifte Hamam 
ile kent surları arasında kalan alan ile yine sura paralel doğu-batı istikame-
tinde Kaya Çelebi Camii ile Orta Kapı arasında kalan alanda kazı çalışmaları 
sürdürülmüştür.  Söz konusu alandaki kazı çalışmaları Sanat Tarihçileri Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Anıl Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. 
Hacer Banu Konyar gözetiminde Uzm. Can Avcı’nın arazi sorumluluğunda 
gerçekleştirilmiştir.

Kazı çalışmaları yanında özellikle Eski Van Şehri’ne ilişkin koruma 
onarım projelerinin üretilmesi için İTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon 
Bölümü’nden Prof. Yegan Kahya ve ekibi arazide incelemelerde bulunmuş 
ve ön taslaklar üzerinde çalışmışlardır.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Fetih Ahmet Yüksel başkanlığında bir ekip mevcut kazı alanlarına paralel do-
ğu-batı ve kuzey güney yönlerinde, jeoradar ve elektromanyetik sistemlerle 
yeraltı taraması yapmıştır.

ESKi Van şEHri

Eski Van Şehri’nin yerleşme dokusundaki değişim ve gelişim kimi minya-
tür, gravür ve fotoğraflardan da izlenebilmektedir. Topkapı Saray Arşivi’nde 
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yer alan ve “Kala-i Sengi Van” olarak tanımlanan minyatür ile Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’ndeki bilgiler en erken örnekleri oluşturur2.

Gerek Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve gerekse söz konusu minyatür, Eski 
Van Şehri’nin  çevresinin bir sur ile çevrelendiğini gösterir. Sur üzerinde çe-
şitli aralıklarla “şehir giriş kapıları” vardır. Ancak söz konusu kapıların isim 
ve sayısında kimi çelişkiler mevcuttur. Yine surlar üzerinde yer alan kule-
lerde de aynı durum söz konusudur. Ancak genel hatlarıyla şehrin dört ana 
kapısının olduğu söylenebilir. Hüsrev Paşa Külliyesi’ne yakın, Paşa Sarayı’na 
ulaşımı sağlayan “Saray Kapı”, saray kapının yaklaşık 250 m. doğusunda 
Orta Kapı şehre güneyden ulaşımı sağlayan kapılardır. Doğuda yer alan Teb-
riz Kapı’nın en görkemli ve işlek kapı olduğu anlaşılmaktadır.

Yine kentin batısında Horhor Bahçeleri’nin bulunduğu mevkide “İskele 
Kapısı” veya “Yalı Kapısı” olarak adlandırılan, şehre batıdan girişi sağlayan 
kapı da kaynaklarda geçer. Eski Van’ı çevreleyen surun yapısal karakteri tar-
tışmalıdır. 17. yüzyıl minyatüründe çifte bir surla çevrelendiği anlaşılmaktay-
sa da, bu durum net değildir. Ancak surların dışının içi su dolu bir hendekle 
çevrelendiği genel kabul gören bir görüştür. Bu hendekler kapıların bulundu-
ğu noktalarda ahşap köprüler vasıtasıyla aşılmaktadır.

Eski Van Şehri’ne ilişkin diğer görsel kayıtları 19. yy. sonu ve 20. yüzyılın ba-
şında bölgeyi ziyaret etmiş seyyahların çizdikleri gravürler ve çektikleri fotoğ-
raflar oluşturur.3 19. yüzyılın ortalarında Anadolu, İran ve Mezopotamya’da 
araştırma gezileri yapan mimar-arkeolog C. Texier (1839) Van Kalesi ve Eski 
Van Şehri için de önemli bilgiler verir. Texier şehrin planını çıkarır ve gra-
vürlerini yapar. 1846’da ise Fransız gezgin-jeolog X. H. de Hell, ressam Jules 
Laurens’le birlikte Van’ı ziyaret eder. Bu araştırma sırasında Laurens’in yap-
tığı gravürler o dönem Van kentinin ana karakterini yansıtması bakımından 
oldukça önemli belgelerdir. 1849’da Assur başkentlerinde arkeolojik kazılar 
sürdüren A.H. Layard, Van’ı ziyaret etmiştir. Layard’ın Van Kalesi ve Eski 
Van Şehri’ni güneyden betimleyen gravürü oldukça gerçekçidir.

2 Cantay 1994.
3 Sekmen 1992; Tarhan 2011.
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1881’de, Fransız jeolog, arkeolog ve misyoneri olan E. Chantre’ın Van Ka-
lesi ve şehrin o günkü yerleşim dokusunu yansıtan resimleri dikkat çekici-
dir. Bunu, 1888’de M. P. Müller-Simonis’in çalışmaları ve araştırmaları izler, 
Simonis’in kale ve şehrin doğu ve güney görünümü ile yukarı sitadelden 
şehri yerleşme dokusunu yansıttığı çizimleri önemli bilgiler sunar. 1891’de 
K. E. Waldermar Belck, Van ve çevresinde araştırmalarda bulunur, Eskiçağ 
tarihçisi C. F. Lehmann-Haupt daha sonra bu araştırmalara katılır. Bölgede 
arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları yürüten Lehman-Haupt’un Eski Van 
Şehri ile Van Kale’sine ilişkin  resimleri de önemli birer görsel kaynaktır. İngi-
liz gezgin H. F. B. Lynch de 1898’de Van’dadır; ayrıntılı incelemeler yapar ve  
kendisinden önce yapılan Van planının geliştirir. 1911’de Van’ı ziyaret eden 
ünlü Alman bilim adamı Walter Bachmann, Ulu Cami’nin yıkılmadan önceki 
fotoğraflarını çekmiş ve plânını çizmiştir. Kente dair fotoğrafları oldukça bilgi 
vericidir. Aynı yıllarda Rus bilim adamları N.Marr ve A. Orbeli bölgede arke-
olojik kazılara başlar. Savaş yıllarından sonra 1937 yılında bu kez Amerikalı 
araştırmacılar Kirsopp ve Silva Lake bölgede Tilkitepe, Kalecik ve Van Kalesi 
gibi alanlarda arkeolojik kazı yapar. Bu çalışmalar sırasında çekilen fotoğraf-
ların bazıları Eski Van Şehri’nin o dönemdeki yıkımının boyutunu göstermesi 
açısından dikkat çekici görsellerdir.

Eski Van’a ilişkin 1830’lu yıllardan 1940’lı yıllara uzanan dilimde üretilmiş 
gravür, çizim  ve çekilmiş fotoğraflar Eski Van’ın şehir dokusunun gelişimine 
dair önemli bilgiler verirler. 19. yüzyılın sonlarına ait resimlerde kentin idarî, 
kamusal yapıları ile önemli dinî ve ticarî birimlerinin olduğu, bu alanların 
önemli ölçüde zarar gördüğü ve terkedildiği anlaşılmaktadır. Bölgede mey-
dana gelen depremler, 19. yüzyılın sonundaki Osmanlı-Rus Harbi ve yerel 
aşiretlerin merkezi hükümete başkaldırıları bu süreci hızlandırmıştır. Kazı-
larda ele geçirilen buluntuların daha çok 19. yy. sonuna ait olması da bu du-
rumu arkeolojik bulgularla desteklemektedir.

19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında kentin merkezinin daha 
çok Ulu Cami ile Kızıl Minare ve oradan da Tebriz Kapı’ya uzanan güzergâh 
üzerinde şekillendiği anlaşılmaktadır. Özellikle Tebriz Kapı Mevkii önemli 
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bir ticaret merkezi olarak ön plandadır. Yine kimi görsellerden söz konusu 
alanda Müslüman ve Hristiyan ahalinin bir arada yaşadığı anlaşılmaktadır.

20. yüzyılın ilk yıllarında aslında daha öncelere dayanan toplumsal huzur-
suzluğun giderek arttığı anlaşılmaktadır. İlerleyen yıllarda çatışma ortamı ve 
kentin tahribat süreci artmıştır. Bu aşamada kentin büyük oranda terkedildi-
ği anlaşılmaktadır. Terkedilen alanlardaki yapı malzemesi gerek Eski Van’da 
inşa edilen yeni yapılarda, gerekse Van Ovası’na taşınan yeni kentin daha çok 
idarî yapılarında kullanılmak üzere sökülmüştür. Özellikle arkeolojik veriler 
kentin daha çok yapı malzemesi sökümü sürecinde tahrip olduğunu göster-
mektedir. 

Yine söz konusu kaynakları referans aldığımızda kentin sivil ve kamusal 
yapılarının mimarî özelliklerine dair önemli bilgiler edinebilmekteyiz.

Öncelikle kentin anıtsal dinî yapılarının taş ve tuğla yapı malzemesiyle 
inşa edildikleri anlaşılmaktadır. Arkeolojik kazılarda da ortaya çıkarıldığı 
gibi cadde ve sokaklar taş döşelidir (Resim: 2). Sivil mimarîde yapı girişle-
rinde taşlık alanlar oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Duvarlar, iki üç sıra taş 
dizisi üzerine inşa edilmiş iken bazılarının birinci kat seviyesine kadar taş 
örgülü olduğu anlaşılmaktadır. Taş dizilerinin üzerinde kerpiç beden devam 
etmektedir.

 Evler düz damlıdır. Genellikle ortada bir avlu yer alır. Bu avlu etrafında 
genellikle iki katlı ve içinde barınma birimlerinin yer aldığı ev ile tek katlı 
olarak düzenlenmiş ahır, tuvâlet, kiler, tandır evi gibi mekânlar dizilmiştir. 
Avlu yine taş döşelidir ve açık işlikler yer almaktadır. Bu yapı topluluğu-
nun çevresi de bazı durumlarda ilgili yapıların duvarları da kullanılarak taş 
temelli kerpiç bedenli bir bahçe duvarıyla çevrelenmiştir. Sokak dokusunun 
tüm doğu İslâm kentlerinde olduğu gibi meskenlerin konumuna göre şekil-
lendiği bilinmektedir (Resim: 3). 

Bilindiği üzere Van Kalesi, Eski Van Şehri ve Van Kalesi Höyüğü’nde ça-
lışma yapan birçok bilim adamının ortak görüşü, Urartu Dönemi aşağı yerleş-
me alanlarının Van Kalesi’nin güney kesiminde, bugün Eski Van Şehri olarak 
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adlandırılan alanda olduğu yönündedir. 2010 yılında bu alanda ortaya çıka-
rılan ve Van Müzesi’ne taşımış olduğumuz çivi yazılı stel bu görüşü destek-
lemiştir. Ayrıca 1939 yıllarında Kirsopp ve Silva Lake’in bu alanda yaptıkları 
kazılarda Urartu ve Geç Demir Çağı kalıntı ve buluntularına ulaştıkları bilin-
mektedir. Bu çerçevede Van Kalesi’ndeki höyükleşmenin bu alanda da olduk-
ça yoğun olduğu tespit edilmiştir. Yine 2011 yılında Van Müze Müdürlüğü 
başkanlığında Eski Van Şehri’nde yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında, 
“Urartu Kırmızı Astarlı Saray Malları” bu tespiti netleştirmiştir. 

Eski Van Şehri’nde 2013 yılında yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan İlk 
Tunç Çağı ve Urartu çanak çömlekleri de bu alanın yerleşme tarihinin İlk 
Tunç Çağına kadar indiğini göstermektedir.

2013 yılı çalışmaları daha çok kentin 13. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına 
kadar iskân görmüş alanlarına yönelik olmuştur. Bu açıdan yaklaşık 800 yıllık 
bir Selçuklu-Osmanlı kentinin sokak dokusu ve buna bağlı sivil mimarî ör-
nekleri 42 açmada (yaklaşık 4200 m2 ) sürdürülen çalışmalarda incelenmiştir. 
Bu kapsamda omurgalı taş ana caddeler, bu caddeleri kesen yine taştan ortası 
oluklu sokaklar ile bunların üzerindeki taş temelli kerpiç bedenli ve daha çok 
2 katlı mekânlara ait mimarî kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Yine bu alanlarla 
bağlantılı günlük kullanım eşyalarından mühür, sikke gibi alanı tarihlendir-
meye yardımcı olan buluntulara değin geniş bir yelpazede izlenebilen taşına-
bilir kültür varlığı saptanmıştır.

Ayrıca Eski Van Şehri’nde alt yapı sistemlerine dönük çarpıcı bulgulara 
rastlanmıştır. Hem ortası kanallı yol sistemlerinde hem de omurgalı yol sis-
temlerinde yolun her iki kenarına, yüzeyin altına evlerden gelen künklerin 
bağlandığı drenaj kanallarının varlığı ortaya çıkarılmıştır. Kaya Çelebi ile 
Orta Kapı arasındaki yol gerek yapısal karakteri gerekse her iki kenarında 
uzanan mimarî birimleriyle kentin merkezi alanlarından biri olduğunu göste-
rir. zira bu alanda yapılan çalışmalarda yolun hem kuzey hem de güneyinde 
yola paralel uzanan, mekânların dükkân ve kamusal yapılar olduğu düşü-
nülmektedir. Söz konusu yapıların önlerinde taş zeminle sahanlıklar vardır. 
Dolayısıyla mekânlardan çıkarılan arkeolojik buluntular, yapıların kullanım 
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amacına dair çarpıcı bilgiler verirler. Örneğin bazı mekânlarda yoğun olarak 
ortaya çıkarılan cam eserler arasında üretim sürecinde deforme olmuş örnek-
lerin de bulunması bu alanın bir cam üretim atölyesi olduğunu göstermek-
tedir. Bu alanın en doğu noktasında açılmış olan dikdörtgen planlı başka bir 
yapıda ortaya çıkarılan kundura örnekleri, el âletleri ve boya kapları buranın 
bir ayakkabı üretim atölyesi olduğunu düşündürmektedir.

Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazı çalışmaları aslında Van kent ta-
rihinin 7 bin yıllık sürecini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu açıdan söz 
konusu alanlar Van turizminin gelişmesi adına oldukça önemlidir. Çünkü 
Anadolu’nun çok az yerinde kent merkezi içinde bu kadar eskiye giden arke-
olojik maddî kültür kalıntıları modern kentin eski yerleşimcilerinin oturduğu 
konut kalıntıları, dinî yapıları, mezarları, yolları ve kente dair diğer yan bi-
rimler vardır. Bu açıdan Eski Van Şehri Anadolu’nun özellikle Osmanlı Dö-
nemi orijinal kent dokusunu yansıtması bakımından önemlidir. Yaklaşık 800 
yıl Selçuklu ve Osmanlı hakimiyeti altında kalan ve bu dönemlerin anıtsal 
mimarî kalıntılarını taşıyan Eski Van Şehri bu sürecin bütün tarihsel seyrini 
de maddî kültür kalıntılarıyla ortaya koymakta ve âdeta bir açık hava müzesi 
niteliği taşımaktadır. Bu alanda sürdürülen kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarı-
lacak kent dokusu özellikle restore edilen cami ve diğer Osmanlı eserlerine 
ulaşımı ve çevre düzenlemesini de kolaylaştıracaktır. 

Van KalESi HÖYüĞü Çalışmaları 2013

2013 yılı Van Kalesi Höyüğü kazıları 3 açmada sürdürülmüştür. Bilindiği 
gibi 2010 yılından beri Van Kalesi Höyüğü’nde sürdürdüğümüz kazı çalış-
malar daha çok 1989-1991 yıllarında Prof. Dr. Taner Tarhan başkanlığındaki 
kazılarda ortaya çıkarılan ve iki yapı katı olarak değerlendirilen4 Urartu ta-
bakalarının yayılım ve niteliğinin belirlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 2013 
yılı çalışmaları da bu kapsam dâhilinde N20-21 ve M 26 açmalarında sürdü-
rülmüştür. Önceki yıllarda höyüğün özellikle Urartu ve Urartu sonrası taba-

4 Tarhan – Sevin 1991;1993.
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kalanmasına ilişkin yeni verilere ulaşılmıştır. Kuşkusuz özellikle Van Gölü 
Havzası gibi höyük yerleşmesi kısıtlı olan ve kazılmış höyük sayısı birkaçı 
geçmeyen bölgede, tabakalanmaya ilişkin verilerin sağlıklı bir biçimde yo-
rumlanması biraz zaman almaktadır. Bu çerçevede 4 yıllık çalışma dönemi-
mizde Van Kalesi Höyüğü’nün Urartu Dönemindeki yerleşme karakteri ve 
kronolojisine ilişkin ortaya çıkarılan yeni verilerin yorumlanması sonucunda 
farklı tespit ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 

Öncelikle 1989-1991 yıllarında çalışmalarda ortaya çıkarılan mimarî ve 
bu mimarîye ilişkin belirlemelerin yeni kazı yaklaşımında değerlendirilme-
si sonucunda birçok sorunla karşılaşılmıştır. Urartu yapılarının dönemin 
koşullarında uygulanan pasif korumalar, zamanla doğa ve insan eliyle olu-
şan tahribat, önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan mimarînin, kazı ala-
nında yeniden değerlendirilmesini oldukça güçleştirmiştir. Bu noktada yeni 
referans noktaları, yeni kazılar ışığında değerlendirme yapma zorunluluğu 
oluşmuştur. Bu çerçevede özellikle 2012 yılı çalışmalarında önemli sonuçlara 
ulaşılmıştır5. N20-N21 açmalarında ortaya çıkarılan mimarî öğeler nedeniyle, 
öncelikle üç evreli bir yapı katının varlığı öne sürülmüştür. Ancak özellikle 
geç evre olarak nitelendirilen ve oldukça dar bir alanda izlenebilen duvar ör-
güsünün diğer açmalarda izlenememesi, Urartu geç evre yapı katına ilişkin 
yeni bakış açılarının gelişmesine neden olmuştur. Yine 2012 yılı çalışmala-
rında daha önce erken evre olarak nitelendirilen mimarînin altından gelen 
ve yeni bir evre ile ilişkilendirilen buluntu ve kalıntıların, bir onarım/tamir 
evresine ait olabileceğine dair veriler, tabakalanmaya ilişkin yeni sonuçlar do-
ğurmuştur. M26 açmasında ortaya çıkarılan Urartu Dönemi mimarîsi, diğer 
açmalardaki mimarî ile kıyaslandığında yeni bir stratigrafik belirleme yapıl-
ması gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın sınırlı bir zaman zarfında 
dar alanda elde edilen tabakalanmaya dair bu bilgilerin en azından gelecek 
sezon aynı alanda çalışmaların genişletilmesiyle daha da netlik kazanacağını 
belirtmek gerekir.

5 Konyar ve diğ. 2013.
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a alanı  Çalışmaları

Van Kalesi Höyüğü‘nün batı uç noktasındaki açma grubu A alanı olarak 
tanımlanmaktadır. Burası höyüğün en yüksek bölgesidir. 1989-1991 yılları 
arasında Prof. Dr. M. Taner Tarhan başkanlığında yürütülen kazı  çalışma-
larında N18 (K10) ve N19 (L10) açmalarında “Tuşpalı bir soylunun görkemli 
konağı” olarak tanımlanan Urartu yapı kompleksine ulaşılmıştı6. Bu komp-
leksin doğu yayılımını saptayabilmek amacıyla; 2013 yılı kazı sezonunda N19 
açmasının hemen doğusuna denk gelen N20 ve N21 açması ile daha doğuda 
yer alan M26 açmasında çalışmalar sürdürülmüştür. 

Höyüğün genelinde olduğu gibi bu açmalarda da yaklaşık 1,5 metre kalın-
lığındaki en üst tabakanın Ortaçağdan 20. yüzyıla kadar kullanılan mezarlık 
alanı olduğu tespit edilmiştir7. Mezarlardaki bireyler farklı inanç sistemleri-
ne ait gömü tarzlarına göre gömülmüşlerdir. Genel olarak bu gömülerin Hı-
ristiyan ve İslâmî tarzda gömüldükleri gözlemlenmiştir. Bireyler batı-doğu 
doğrultusunda yatırılmış olup Müslüman gömülerde yüzler güneye dönük 
ve dizler hafif karna çekik, Hıristiyan tarzı gömülerde ise bireyler sırt üstü 
yatırılmış ve başlarının altına destek olması için taş veya toprak konulmuş 
ya da çamurdan tümsekler yapılmıştır. Genellikle en alt seviyedeki mezarlar 
Hristiyan bireylere ait olup daha sonraki devirlere ait İslâmî tarzdaki gömüle-
rin Hıristiyan mezarlarını yer yer kestiği görülmüştür. Mezar tipolojisi olarak 
sal taşlı veya sal taşsız mezarlar ile karşılaşılmıştır. Mezarlardan çıkan bulun-
tular dikkate alındığında (çanak-çömlek, boya süslemeli cam bardak, cam ve 
demir bilezik, demir yüzük, küpe, saç iğnesi, bronz yüzük),  Ortaçağdan 20. 
yüzyılın başlarına kadar kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Özellikle 2012 yılı çalışmalarında Ortaçağ tabakasının hemen altından 
gelen, yaklaşık olarak 70-80 cm. kalınlığa sahip turuncu renkteki tabakanın, 
steril olarak boş dolgu toprağı olduğu belirtilmiştir8. 2012’de M26 ve 2013’de 
N21 açmalarında; bu tabakalarda rastlanan kerpiç döküntüler ve Geç Demir 
Çağına ait keramik parçaları, N20 açmasındaki bu tabakanın Geç Demir Çağ 
dönemine ait olduğunu göstermiştir. N20 açmasında bu seviyede herhangi 
bir mimarî iz veya buluntuyla karşılaşılmamış olması açmadaki Ortaçağ me-
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zarlarının ağır tahribatıyla açıklanabilir. İleriki yıllarda A alanında açılacak 
yeni açmalar bu sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır.

Bu tabakanın hemen altından ise gri renkli ve küllü bir yapısı olan Urar-
tu tabakası gelmektedir. 2012 yılında yapılan kazı çalışmalarında geç ve er-
ken olmak üzere iki evreli bir Urartu yapı katının varlığı belirtilmiştir. Erken 
evreye ait yapılar M.Ö. 8. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Yapı duvarları tek sıra 
temel taşlarından oluşmuş olup üst bedeni kerpiçtendir. Kalınlığı ise 80-100 
cm. arasında değişmektedir. Aynı zamanda erken evreye ait bir ocağa da rast-
lanılmıştır. Daha geç evreye ait yapı duvarının ise üç dört sıra taş temelden 
oluştuğu ve duvar kalınlığının 1 metreyi aştığı tespit edilmiştir. Fakat 2013 
kazı sezonunda M26’da yapılan çalışmalar, kısmî onarımlar geçirmiş tek ev-
reli bir Urartu yapı kompleksiyle karşı karşıya olabileceğimizi göstermekte-
dir. Böylece höyükte ulaşılan Urartu yapılarının tek evreli olduğu, geç evre 
denilen yapıların ise yenileme-tadilât evrelerine ait olabileceği düşünülmeye 
başlanmıştır. Bu sorunun da ileriki yıllarda açılacak olan yeni açmalarla bir-
likte netlik kazanacağını düşünmekteyiz.

Höyüğün batısında kalan ve daha önceki kazı sezonlarında (1989, 1991, 
2011 ve 2012) ortaya çıkarılan Urartu yapılarının doğuya doğru devamını ta-
kip edebilmek ve bu alandaki tabakalanmayı daha net anlayabilmek amacıyla 
N-21 açmasında 2013 kazı sezonunda da çalışmalar devam etmiştir.

A alanındaki diğer açmalarda olduğu gibi N 21 açmasının da tamamına 
yayılan mezarlar hemen yüzeyden itibaren tespit edilebilmektedir. 2013 yılı 
çalışmalarında 56 adet mezar saptanmış ve bu mezarlardan 62 tane iskelet 
ortaya çıkarılmıştır.

Çalışmalar esnasında mezarlar arasında, mezarlardan daha erken oldu-
ğu anlaşılan, açmanın kuzey ve güney yarısında 01872 ve 01877 locus numa-
ralarını verdiğimiz yaklaşık olarak 20 cm. kalınlığında kerpiç duvarlara ait 
olabilecek kalıntılar tespit edilmiştir. Bu tabaka güneye doğru eğim yaparak 
Urartu tabakasının üzerinde son bulmaktadır. Aslında söz konusu bu tabaka 
özellikle 2012 yılı çalışmalarında N20 açmasının doğu ve kuzey kesitlerinde 
oldukça net olarak izlenen, Urartu yapılarının üst sınırını oluşturan katman 
ile seviye ve diğer yapısal özellikleriyle örtüşmüştür. 
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Söz konusu kalıntıların genel itibarıyla kuzeyden-güneye doğru devrilmiş 
yapı duvarlarına ait olabileceği düşünülmektedir (Resim: 4). Gerek kesitte yer 
alan izler gerekse yataydaki yapısal özellik ve buluntular bu durumu şimdilik 
destekler niteliktedir. 

İlerleyen çalışmalarımızda bu verilerin daha iyi analiz edilebilmesi ama-
cıyla açmanın ortasından, uzunluğu doğu batı kesitleri arasında kalan ve ku-
zeye doğru bu yapıları kesecek şekilde 2 m. genişliğinde bir sondaj açılmıştır. 
Sondaj alanı dâhilindeki söz konusu “yıkılmış” duvar kalıntıları kaldırıldı-
ğında, hem içinde hem de altında Geç Demir Çağı çanak çömleği saptanmıştır 
(Resim: 5). Ayrıca düzgün bir mimarî hat vermeyen ve adeta toprakla kaynaş-
mış hâlde olan çok fazla döküntü kerpiç blok parçası saptanmıştır. Özellikle 
döküntü kerpiç kalıntıları söz konusu alanın bir mimarî birimi barındırdığı-
nın güçlü kanıtları olarak karşımıza çıkarlar. Bu açıdan bakıldığında bu ve-
riler Van Gölü Havzası, Geç Demir Çağı için bir ilki barındırmaktadır. Özel-
likle höyük ortamında tespit edilen mevcut verilerin oldukça önemli olduğu 
aşikardır. Yine yapı kalıntıları ve bunlara ilişkin buluntuların hemen Urartu 
tabakalarının üzerinden gelmesi, yatayda ve dikeyde net stratigrafik verilerin 
gözlenmesi bölgede bugüne değin höyüklerde mimarî açıdan saptanamayan 
Geç Demir Çağına ilişkin oldukça sevindirici bir gelişmedir6. Urartu tabakası 
üzerindeki zayıf da olsa söz konusu yapı kalıntıları, tüketim artığı olduğunu 
düşündüğümüz hayvan kemikleri ve yine Geç Demir Çağına ilişkin çanak 
çömlekler bu alanın Urartu sonrası dönemdeki yerleşimciler tarafından iskân 
edildiğini göstermektedir. 

Doğudaki M26 açmasında ise 2012 yılı çalışmalarında Geç Demir Çağı’nın 
habercisi niteliğindeki mimarî ve buluntulara rastlanmıştı7. 2013 yılında ise 
geçen yıllarda bulunan ve Urartu yapı kalıntıları üzerinde tespit edilen post 
Urartu Dönemine ait olduğu düşünülen 00292 ve 00293 locus numaralı 45x45 
cm. boyutlarındaki kerpiç bloklar(taban?) ve söz konusu kerpiç mimarînin 
niteliğinin belirlenmesi amacıyla çalışmalara devam edilmiştir.

6 Tarhan 2011.
7 Konyar 2011; Konyar ve diğ. 2012.
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Açmanın güney plan karesinde, 01701 locusundaki çalışmalarda ise, ama-
cımız, önceki kazı sezonunda elde edilen ve yine in situ bir izlenim bırakan 
rithonun bulunduğu tabanı açığa çıkarmak olmuştur. Bu locustaki çalışmalar-
da belli bir plan vermeyen kerpiç bloklarına rastlanmıştır. Burada elde edilen 
buluntular arasında ise, ok ucu ve dört başlı yılan motifli, gövdesi burgulu 
bronz iğne ucu vardır (Resim: 6). Bu iki locusun birbiriyle olan bağlantısını 
anlayabilmek için yaptığımız çalışmada, bu plan karenin batısında, kerpiç 
duvar olduğunu düşündüğümüz bir alan saptanmıştır. Bu alanın doğusunda 
ise kuzey-güney doğrultuda uzanan zeminin tamamına yayılmış, 01713 locus 
numaralı taş döşeme ortaya çıkarılmıştır. 

Güney ve doğusu açma sınırlarında kalan taş döşeli alan, doğu-batı doğ-
rultusunda toplam 110 cm. uzunluğunda dikine yerleştirilmiş sal taşlarıyla 
sınırlandırılmıştır (Resim: 7). Ancak sal taşlarının her iki yönünde kod farklı-
lığı dışında, bu taşlık alanı kuzeyde sınırlayan başka bir mimarî unsur yoktur. 
Taşlık alanının kuzeyinde güney ve doğu yönlerinde 45-60 cm. eninde genel-
likle bir taş sırasından oluşturulan sekiler saptanmıştır. Alanın doğusunda 
01718 locus numarası ile adlandırılan seki 60 cm. genişliğinde ve kuzey-güney 
yönde  230 cm. uzunluğundadır. Bu alanın  genelinde yoğun bir  küllü toprak 
tespit edilmiştir. Çok sayıda bronz aplik ve in situ depo kapları saptanmıştır. 

Bu çanak çömleklerden VK15438 buluntusunun içinden bronz çivi başı 
(VK15441) gelmiştir. Devam eden çalışmalarda bu alanın batısında bir kerpiç 
duvar ve 1.02 m. genişliğinde kapı girişi tespit edilmiştir. Buradan ulaşılan 
01716 locus numaralı mekân taş temelli kerpiç bedenli olarak inşa edilmiştir. 
Üç sıra hâlinde taş temelli, kerpiç bedenli duvarlar yaklaşık 1.60 m. yüksek-
liğindedir (Resim: 8). Bu alanda kapı genişliğine kadar tespit edilmiş doğu 
duvarı 200 cm. uzunluğundadır. Odanın güney duvarı ise yine yaklaşık 1.60 
m. yüksekliğinde ve doğu batı doğrultusunda 3.40 m. uzunluğundadır. Bu-
radaki çalışmalarımızda taban seviyesine ulaşılmıştır. Taban üzerinde par-
çalanmış hâlde çok sayıda depo kabı parçalarına rastlanmıştır. Taşlık olarak 
nitelendirdiğimiz alanın batısında yapılan çalışmalarda bir kapı açıklığına 
rastlanmıştır. Bu alanın batısında yapılan çalışmalarda yine kare planlı bir 
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oda tespit edilmiştir.  Kuzeyinde yer alan oda ile bitişik, güneydeki bu oda da 
taş temelli kerpiç bedenli duvarlar ile oluşturulmuştur ( 01723 locus) (Resim: 
9). Bu alanda  yoğun bir kerpiç döküntü katmanı ile karşılaşılmıştır. İlerleyen 
çalışmalarımızda, mekânın doğu duvarının üç sıra taş temelli 1.00 m. yük-
sekliğinde, 80 cm. genişliğinde, 1.50 m. uzunluğunda kerpiç bir duvar oldu-
ğu saptanmıştır. Yine temel taşlarında seviye farklılıkları ve girinti-çıkıntılar 
dikkat çekmiştir. Üstte yer alan  25 cm. kalınlığındaki taş sırasının altında 17 
cm. çıkıntı yapan başka bir taş sırası daha saptanmıştır. Bu mekânın güney 
duvarında ise ilk tespit ettiğimiz taş temel üç sıra hâlinde, 1.45 m. uzunluğun-
da nizamî bir şekilde devam ederken, 1.30 m. olan geri kalan kısmı dökülmüş 
vaziyettedir ve bu taş sırasının altından 10 cm. içeri girinti oluşturan taş sırası 
tespit edildi. Bu yapısal özellikler dikkate alındığında söz konusu alanlarda 
onarım evrelerinin olabileceği düşünülmektedir. 

Doğu-batı doğrultusunda 2.90 m. genişliğindeki oda, kuzey güney yönün-
de 3 m. uzunluğunda olup odanın duvar yüksekliği ise yaklaşık 1.60 m.dir. 
Bu locusun batı kesitinde ise, temelde düzensiz taşlar olmakla birlikte, yıkıntı 
kerpiçler tespit edilmiştir.

Güneybatı plan karede 01713 numaralı locusta bulunan taşlık zeminin avlu 
gibi ortak bir kullanım alanı olduğu düşünülmektedir. Özellikle batısında yer 
alan ve bu alana birer kapı açıklığı ile bağlanan odaları bu duruma işaret et-
mektedir. 

M26 açmasındaki Urartu yapıları genel hatları ile tanımlandığında; kuzey-
güney doğrultusunda birbirine bitişik 2 kare planlı odadan, güneyde olanının 
kuzey-güney istikametinde uzanan taş döşeli alana, kuzeydekinin ise kiler 
olarak tanımlanan alana açıldığı anlaşılmaktadır. Taş döşeli alan ile kuze-
yindeki kiler olarak tanımladığımız alan arasında belirgin mimarî bölünme 
yoktur. Ancak iki farklı yapısal karakter ve plan anlayışı olduğu açıktır. Gü-
neydeki odanın açıldığı taş avlu kuzey-güney doğrultusunda 5.90 m. uzun-
luğundadır. Güney ve doğu yönden genişlediği anlaşılan taş döşeli alanın 
mevcut genişliği ise yaklaşık 3 m.dir. Küçük dere taşlarından oluşturulmuş 
taşlığın bazı bölgelerde üç sıra halinde düzenlendiği izlenmiştir. Bu durum 
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daha çok zemin düzleştirilmesi, onarımı ile ilgili olmalıdır. Taşlık alanının 
kuzeyinde içinden çıkan in situ buluntularıyla kiler/küçük depo odası ola-
rak tanımladığımız alan yer alır. Bazı bölümleri açma sınırları dışında kalan 
bu birim, kuzey-güney yönde 2.90, doğu batı yönde ise 2.50 m. ölçülerinde-
dir. Odanın güney ve doğusunda 45-60 cm. arasında genişliğe sahip tek sıra 
taşlarla oluşturulmuş sekiler yer alır (Resim: 10). Güneyde yer alan sekinin 
hemen hemen ortasına denk gelen alanda ise dikine yerleştirilmiş iki sal taşı 
ile 85 cm. uzunluğunda ve yaklaşık 60 cm. derinlik oluşturulan zemini sıkış-
tırılmış çamur ile oluşturulmuş nişe benzer bir bölüm yer alır. Gerek Ayanis 
gerekse Yoncatepe kazılarında bu türden mimarî unsurlara rastlanmıştır. Ge-
nellikle işlik veya mutfak olarak kullanılan alanlara kapı açıklığı ile bağlanan 
bu küçük birimler sekili olarak düzenlenmiştir. Bu sekilerin üzerinde ise yine 
benzer buluntu örneklerinden yola çıkılarak, depolama kaplarının istiflendiği 
anlaşılmaktadır (Resim: 11).

Kiler olarak tanımladığımız alandan yaklaşık 1.00 m. genişliğindeki bir 
açıklıktan yukarıda ölçülerini verdiğimiz kare planlı odaya geçilir. Taş temel-
li kerpiç bedenli odanın duvarlarının 1.60 m.ye kadar korunagelmesi özel-
likle höyük tipi yerleşmelerdeki Urartu kalıntıları açısından oldukça dikkat 
çekicidir. Keza bu yükseklikteki duvar kalıntıları ilk defa tespit edilmiştir. 
Oda tabanında kırık durumda, tümlenebilir depo kapları in situ saptanmıştır. 
Burada dikkati çeken duvarların taş temel kısımlarının görece küçük taşlar-
dan özensiz olarak oluşturulmasıdır. Buna karşın kerpiç beden kısmı oldukça 
özenli inşa edilmiştir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi güneyde,  bu oda ile ortak duvarı paylaşan 
hemen hemen aynı plan ve ölçülerde diğer bir oda bulunur. İki odayı 1.05 m. 
kalınlığında bir kerpiç duvar ayırmaktadır. Bu odaya geçiş taş döşeli alandan 
yapılabilmektedir. Yaklaşık 90 cm. genişliğindeki bir kapı açıklığı ile geçilen 
odanın duvarları da taş temelli kerpiç bedenli olarak inşa edilmiştir. Burada 
dikkati çeken iki farklı veya iki aşamalı temel düzenlemesidir. Güney duvarın-
da altta 3 sıra olarak düzenlenmiş taş temel, üstündeki yine 3 sıra taşla düzen-
lenmiş temel kalıntısından daha içerdedir. Bu alanda özellikle duvarların köşe 
yaptığı kısımda altta veya üstte yer alan temel kalıntıları birbirileriyle aynı 
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açıda oturtulmuştur. Buradaki temel düzenlemesi iki biçimde açıklanabilir. 
Öncelikle iki evreli bir yapı katı veya lokal bir onarım evresi. Ancak iki farklı 
evreye işaret edecek arkeolojik buluntular henüz açık değildir. Örneğin geç 
evrenin taban ve buluntularına dair herhangi bir kalıntı saptanamamıştır. Söz 
konusu alanda önemli miktarda döküntü/yıkıntı kerpiç saptanmıştır. Bu nok-
tada özellikle kuzeyde yer alan odada bu türden bir mimarî düzenleme veya 
evre saptanamamıştır. Bu durum daha çok lokal onarımları da akla getirebilir. 

Özellikle M26 açmasındaki stratigrafi genel olarak değerlendirildiğinde, 
Ortaçağ yapı katlarının altında 2012 yılında tespit ettiğimiz ve bu yılki çalış-
malarda daha net biçimde ortaya konan Geç Demir Çağı mimarîsidir. Bu aç-
mada söz konusu dönem mimarî olarak 45x45 cm. ölçülerinde ve höyüğün 
büyük bölümüne yayılmış olasılıkla bir taban döşemesi olarak temsil edil-
mektedir. Höyüğün Geç Demir Çağına ilişkin diğer stratigrafik veriler yine 
yukarıda daha ayrıntılı belirttiğimiz üzere N21 açmasında izlenebilmiştir. Bu 
alanda ortaya çıkarılan yıkılmış duvar kalıntıları ve aralarından çıkan in situ 
Geç Demir Çağı boyalıları, stratigrafik açıdan önemli bilgiler vermektedir. Geç 
Demir Çağı tabakasının altından ise güçlü bir Urartu sivil mimarîsine işaret 
eden mimarî kalıntılar bulunmuştur. Bazı alanlarda yaklaşık 1.60 m. yüksekli-
ğe ulaşan taş temelli, kimi zaman onarım geçirmiş, dikdörtgen kerpiç bloklar-
la inşa edilmiş duvarlar oldukça dikkat çekicidir. Özellikle M26 açmasındaki 
arkeolojik veriler daha çok tek bir yapı katına işaret etmektedir. Buna karşın 
söz konusu yapılarda kimi lokal alanlarda onarım evrelerinin varlığı açıktır.

Özellikle stratigrafi noktasında daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak için 2014 
yılı çalışmaları oldukça yol gösterici olacaktır.
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Çizim 1: I. Argişti Mezarı plan ve kesitleri.
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Çizim 2: I. Argişti Mezarı cephe yazıtları belgeleme çalışması.

Resim 1: Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Çalışma Alanları, 2013.
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Resim 3:  Ortası oluklu taş yol ve yola göre 
şekillenen yerleşim dokusu, Eski 
Van Şehri.

Resim 2: Kaya Çelebi Camisi’nin doğu-
sunda omurgalı taş yol, Eski Van 
Şehri.
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Resim 4: Van Kalesi Höyüğü N20 ve 21 açmaları, Urartu tabakası 
ve üzerinde GDÇ’ye ait bina yıkıntıları.

Resim 5:  N21 Açması’nda GDÇ’ye ait yıkıntılar içinden çıkmış 
olan festoon ware çömlek. Van Kalesi Höyüğü.
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Resim 6:  Urartu demir ok uçları ve tunç süs iğnesi başı, 
Van Kalesi Höyüğü M26 Açması.

Resim 8:  Taş avluya açılan güney oda, taş temeller ve ker-
piç duvar. Van Kalesi Höyüğü M26 Açması.

Resim 7:  Urartu Dönemi evsel mekânlar, Van Kalesi Höyü-
ğü M26 Açması.
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Resim 9: “Kiler”e açılan odanın güney duvarı (01717). Taş temel ve kerpiç beden. Van Kalesi 
Höyüğü M26 Açması.

Resim 10: Etrafı sekili kiler?, in situ Urartu depo kapları. Van 
Kalesi Höyüğü, M26 Açması.

Resim 11: Urartu Dönemi 
yumurta gövdeli 
depo kabı ve ça-
nak. Van Kalesi 
Höyüğü, M26 Aç-
ması.
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ÇİNE-TEPEcİK 2013 YILI KAZILARI
Sevinç GÜNEL*

Menderes’in güneyinde, Çine Çayı’nın uzandığı bölgedeki konumuyla 
Tepecik, bulunduğu coğrafyanın yerel kültürünün ve aynı zamanda bölge-
lerarası kültürel ilişkilerinin anlaşılmasını  sağlayan bir merkezdir. Höyüğün 
stratigrafik gelişimi, Tunç Çağları ve en Erken Kalkolitik Çağ’a ait kültür ta-
bakalarının varlığını ortaya koymaktadır.1 Höyükte en erken arkeolojik ve-

* Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bey-
tepe-Ankara/TÜRKİYE, e-mail: sgunel@hacettepe.edu.tr.

1 2004-2014 yılları Çine-Tepecik yayınları için bkz.: Günel, S. 2006, “Çine-Tepecik Höyüğü 
2004 Yılı Kazıları,“ 27. Kazı Sonuçları toplantısı ı, 30 Mayıs-3 Haziran 2005, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayını. Ankara: 19-28; Günel, S. 2007, “Çine-Tepecik Höyüğü 2005 Yılı Kazıları,“ 
28. Kazı Sonuçları toplantısı ı, 30 Mayıs-3 Haziran 2005, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını. 
Ankara: 231-246; Günel, S. 2008, “Çine-Tepecik Kazıları ve Bölge Arkeolojisine Katkıları,“  
Batı anadolu ve Doğu akdeniz Geç tunç Çağı Kültürleri üzerine Yeni araştırmalar, (eds.) A. Er-
kanal-Öktü, S. Günel ve U. Deniz, Ankara: 129-139; Günel, S. 2008,  “Çine – Tepecik Höyük 
2006 Yılı Kazıları,“ 29. Kazı Sonuçları toplantısı ı, 28 Mayıs-01 Haziran 2007, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayını, Ankara: 73-90; Günel, S. 2009, “Çine-Tepecik 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı 
Sonuçları toplantısı ı, 26 Mayıs-30 Mayıs 2008, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 
227-240; Günel, S. 2010, “ 2008 Yılı Çine-Tepecik Kazıları,” 31. Kazı Sonuçları toplantısı ı, 25 
Mayıs-29 Mayıs 2009, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 459-473; Günel, S. 2010, 
“Mycenaean cultural impact on the Çine (Marsyas) plain southwest Anatolia: the evidence 
from Çine-Tepecik” anatStud.  60: 25-49; Günel, S. 2011, “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, İstanbul, Bilgin Kültür Sanat 
Yayınları, 217-232; Günel, S. 2011, “Çine-Tepecik Geç Tunç Çağı Yerleşmesi“, türk Eskiçağ 
Bilimleri Enstitüsü-Haberler, 32: 1-8; Günel, S. 2012,  “Ein Terrakotta-Model aus dem zentrum 
Çine-Tepecik“, ıstmitt. 61: 7-20; Günel, S. 2012, “Menderes Bölgesinde M.Ö. 2. Binyıl Kenti: 
Çine-Tepecik“, Colloquium anatolicum XI: 55-80; Günel, S. 2013  “Çine-Tepecik 2010 Yılı Ka-
zıları”, 33. Kazı Sonuçları toplantısı, 2, 23-28 Mayıs 2011, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 
Ankara, 19-37; Günel, S. 2012 “Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları toplantısı 1, 
28 mayıs-1 Haziran 2012, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 377-386; Günel, S. 2013 
“Çine-Tepecik 2012 Yılı Kazıları”, 35. Kazı Sonuçları toplantısı 2, 27-31 mayıs 2013, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara,111-122;  Günel, S.  ‘Çine-Tepecik: New Contributions 
on Late Bronze Age Cultures in Western Anatolia’ nOSTOI ed. N. Chr. Stampolidis, Ç. 
Maner, K. Kopanias (baskıda); Günel, S. ”New Contributions regarding Prehistoric Cultures 
in Meander Region: Çine-Tepecik”, (eds.) B. Horejs – M. Mehofer, Western anatolia before 
troy. Proto-urbanisation in the 4th millennium BC? (baskıda); Günel, S. - S. Herbordt 2010, “Ein 
hethitischer Siegelabdruck aus Çine-Tepecik”, aa 2010/1: 1-11;  Günel, S. - S. Herbordt 2014, 
“Mykenische Kraterfragmente mit figürlichen Darstellungen und ein Siegelabdruck eines 
hethitischen Prinzen aus der spätbronzezeitlichen Siedlung von Çine-Tepecik”, aa /1. 
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riler ise, yerleşim sürecinin Geç Neolitik kültüre uzandığına işaret etmiştir.2 

Buna göre, 2013 yılı kazılarında, höyüğün güney yönünde kültür tabakaları-

nın açığa çıkarılmasına yönelik bir çalışma programı uygulanmıştır.3 

ı. araziDE YürütülEn Çalışmalar

ıı. 1. Geç tunç Çağı, ıı 1 Kültür tabakası kalıntıları

Höyüğün stratigrafik gelişiminde,  II. kültür tabakasının 1 yapı katı, Geç 

Tunç Çağına tarihlenen yerleşmeye ait kalıntıları vermektedir. Daha önceki 

yıllarda yayın çalışmalarıyla tanıtılan, savunma sistemine sahip bu yerleşme-

de, depolamaya  yönelik yapılar ve aynı zamanda iri pithosların yerleştirildiği 

taş platform, özellikle kentin ekonomik anlamda bir organizasyona sahip ol-

duğunu ortaya koymuştur (Resim: 1).4  Bu alanda, J/12 ve K/12 açmalarında 

tespit edilen ve içinde in situ pithosların, mühür baskılarının, Miken kraterle-

rinin ve çok sayıda pithos parçaların ve kapların bulunduğu dikdörtgen planlı 

yapının yanı sıra, batı yönünde olmak üzere, 2012 yılı ve bunu takip eden 

2013 yılı kazılarında, K/11 ve K/12 açmalarında açığa çıkarılan, ufak taşla-

rın oluşturduğu platform, yerleşmede depolama sistemiyle ilgili uygulamayı 

2 Günel, S., 2006,  “New Contributions to Western Anatolian Cultural History: Aydın Region 
Survey Project” Praehistorische zeitschrift, 81.2: 153-174.

3 2013 yılı kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izin ve desteklerinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel 
Araştırmalar Birimi’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarımıza her yıl olduğu 
gibi, Çine Belediyesi katkıda bulunmuştur. Burada kazıların sağlıklı yürütülmesinde her 
türlü desteği sağlayan ilgili kurumlara şükranlarımı sunuyorum. 2013 yılı kazılarında 
Bakanlık temsilcisi olarak Erzurum Müzesi’nden Gülşah Altunkaynak görev almış ve 
kazı çalışmalarımız, Hacettepe Üniversitesi, Çanakkale-18 Mart Üniversitesi ve Trakya 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan bir ekiple yürütülmüştür. Kazı 
heyetinde yer alan Arkeolog Nurgül Özgün’e, Yard. Doç. Dr. Evangelia Pişkin’e ve 
öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.              

4 Günel, S. 2010, “Mycenaean cultural impact on the Çine (Marsyas) plain southwest Anatolia: 
the evidence from Çine-Tepecik” anatStud.  60: 25-49; Günel, S. 2012, “Menderes Bölgesinde 
M.Ö. 2. Binyıl Kenti: Çine-Tepecik“, Colloquium anatolicum XI: 55-80; Günel, S. - S. Herbordt 
2010, “Ein hethitischer Siegelabdruck aus Çine-Tepecik”, aa 2010/1: 1-11;  Günel, S. - S. Her-
bordt 2014, “Mykenische Kraterfragmente mit figürlichen Darstellungen und ein Siegelab-
druck eines hethitischen Prinzen aus der spätbronzezeitlichen Siedlung von Çine-Tepecik”, 
aa /1
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gösteren kanıtlardır.5 Bu alanın hemen güneyinde, L/11 ve L/12 açmalarında 
gerçekleşen kazılarda ise, dikdörtgen plan veren yapı kalıntıları ve mimarîyle 
bağlantılı bir arada ve çok sayıda makara biçimli ağırlıklar ele geçirilmiştir. 
Bu tipteki ağırlıkların yanı sıra M/12 açmasının VI-X/e-f plan karelerinde, 
üzeri bezeli pithos parçalarının da yer aldığı buluntu kontektinde, çok daha 
belirgin bir yoğunlukta, ve yine bir arada olmak üzere piramit ve dörtgen 
biçimli ağırlıklara rastlanmıştır (Resim: 2-3). Bu ağırlıkların buluntu durum-
ları ve sayıları, farklı tiplerin gruplar hâlinde ele geçirilmesi ve ayrıca ağırlık 
birimleri açısından farklı gramlara sahip olması gibi özellikler, L/12 ve M/12 
açmalarını kapsayan  alanın dokuma endüstrisine yönelik bir kulanıma sa-
hip olduğunu ve atölye ya da atölyeler mahallesi olarak açıklanabileceğini 
göstermiştir.6 Buna göre, 2009-2013 yıllarını kapsayan kazı çalışmalarının ne-
ticeleri ışığında, atölyelerden oluşan bu alanın ve hemen kuzeyinde yer alan 
yapı ve taş platformdan oluşan depo birimlerinin, kentin idarî yapısında ve 
organizasyonunda, birbiriyle bağlantılı bir sisteme hizmet verdiği anlaşıl-
maktadır. Bu kalıntıların  hemen batı yönünde, 2012 yılında başlanan ve 2013 
yılında genişleyen kazılarda, L/11 açmasının, V-X/a-i plan karelerinde duvar 
uzantıları, iki evreli bir yapılaşmanın kalıntılarını ortaya koymuştur. Doğu-
batı doğrultusunda tespit edilen ve alt evreye ait duvarın güney ve güney-
batısında, belirgin bir bozulma tespit edilmiştir (Resim: 4). Bu tahribat, M/11 
açmasında I-III/a-e plan karelerde taşların buluntu durumuna göre güney 
yönüne doğru uzanmakta ve M/12 ve N/12 açmalarında, döküntü nitelikteki 
taşlarla bağlanmaktadır. Bu plan karelerde, mimarîyle ilgili bir tanımlamaya 
gidilemese de, ele geçirilen buluntular 1. yapı katının malzemesini vermiş-
tir. Bu buluntular arasında, Batı Anadolu yerli seramik geleneğinden tanınan 
çömlekler ve Miken boya bezeli bir kap, bulunduğu yerde kırık durumda ele 
geçirilmiştir. Ayrıca daha önceki kazı sezonlarında olduğu gibi, 1. yapı katı 
seramik buluntularından, Miken figürlü kaplara ait özellikle kuş tasvirleri, 
derin kâse ve krater tipi kap parçalarında boya bezeme stilindeki çeşitliliğiyle 

5 Günel, S. 2013  “Çine-Tepecik 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları toplantısı, 2, 23-28 Mayıs 
2011, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 20-25, Res. 2.

6 Günel, S. 2013  “Çine-Tepecik 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları toplantısı, 2, 23-28 Mayıs 
2011, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 24, Res. 7.
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zengin bir grup oluşturmaktadır. Seramik buluntuları arasında, figürlü kap-
larda görülen  at, boğa, keçi ve geyik türü hayvan tasvirleri, Ege dünyasında 
resimsel anlatıma yönelik, Geç Hellas III C erken ve orta evrelerine tarihlenen 
Miken kap geleneğinin görkemli kraterleriyle karşılaştırılabilecek nitelikte-
dir. Bu gruba ait krater tipi bir kabın kulp eklentisinde görülen boğa başında, 
boynuzlar, belirgin bir burun işlenişi ve gözler detaylı işlenmişken, diğer bir 
kratere ait boğa protomu ise, daha stilize bir tasvir anlayışıyla kaba uygulan-
mıştır. Bu buluntular, Tepecik’te şu ana kadar ele geçirilen Miken seramiğini 
süsleme anlayışı açısından zenginleştirmesinin ve yeni örnekler kazandırma-
sının  yanı sıra gelişmiş bir sosyal yapıya sahip kentte görülebilecek eserler 
olmalarıyla da öne çıkmaktadır. 

ı. 2. orta tunç Çağı, ıı 2 Kültür tabakası Kalıntıları

Höyüğün stratigrafik ayrımında, Orta Tunç Çağı kültür tabakasını tem-
sil eden ve daha önceki yıllarda tanıtılan II 2 yapı katı, güneye doğru kalın 
bir kül tabakasının  yayıldığı kalıntılarıyla takip edilmiştir. Profilde belirgin 
bir hat oluşturan küllerin geniş bir alanı kaplaması ve volkanik kül olduğu 
anlaşılması üzerine kül örnekleri, Viyana Atom Enstitüsünde, Dr. Johannes 
Sterba tarafından incelenmiştir.7 Kül analizleri, Thera  adasındaki  volkanik 
patlamayla bağlantılı bir sonuç vermiştir. Bu veriler, Thera volkanik patla-
manın Tepecik kentine değin uzanan coğrafyayı etkilediğini ortaya koymak-
tadır. Volkanik küllerin izleri, II 2 kültür tabakasının mimarî kalıntılarında 
ve aynı zamanda buluntuları üzerinde tespit edilmiştir. Üzeri küllerle kap-
lanmış  kâseler ve kulplu fincanlar, malzeme-teknik ve kap formu açısından 
Batı Anadolu Orta Tunç Çağı seramik geleneğini yansıtmaktadır. Höyüğün 
stratigrafik gelişiminde, II 2 yapı katına ait seramiğin yanı sıra mermer kap-
lar arasında, dış yüzeyi bej ve grimsi-yeşil renkte desenli bir kap parçası yer 
almaktadır. Bu kap, basit ağız kenarlı ve konik gövde formuna sahip bir form 
vermektedir.

7 Volkanik kül örneklerinin analiz çalışmalarını yürüten ve neticelendiren, Dr. J. Sterba’ya 
teşekkür ederim.
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ı. 3. Erken tunç Çağı, ııı Kültür tabakası Kalıntıları

Höyükte Erken Tunç Çağına ait III. kültür tabakasının malzemesi, II 2 kül-
tür tabakasının alt seviyelerinde, çok sınırlı bir alanda açığa çıkarılmıştır. Bu 
kültür tabakasına ait buluntular, J/12 açmasında ele geçirilmiştir. Buluntular 
arasında, gri astarlı ve parlak perdahlı testi tipinde kaplar ve inkruste teknikte 
bezeli bir ağırşak bulunmaktadır (Resim: 5). Bu buluntular, 2012 yılında tespit 
edilen Erken Tunç Çağı yapısının kuzeyinde yer almakta ve buluntu durum-
larıyla, III. kültür tabakasına ait yerleşmenin kuzey yönünde genişlediğine 
işaret etmektedir (Resim: 6).8 

 

ı. 4. Kalkolitik Çağ, ıV Kültür tabakası

Höyükte en erken yerleşim sürecini, Kalkolitik Çağın erken ve orta evre-
lerine tarihlenen IV. kültür tabakası kanıtları vermektedir. I/11 ve J/11 aç-
malarında gerçekleşen kazılarda, silo işlevine sahip taşlarla sınırlandırılmış, 
yuvarlak plan veren bu kalıntıların iç kısmındaki derinleşmede, günlük kulla-
nıma ilişkin, iri çömlek parçaları, ufak boyutta bir çömlek ve öğütme taşlarına 
rastlanmıştır (Resim: 7). IV. kültür tabakasından ele geçirilen buluntular ara-
sında; kâseler, dönemin karakteristik kulpları ve ‘cheese pot’ olarak tanımla-
nan kap parçaları yer almaktadır. Öte yandan,  perdah bezeme geleneğine ait 
kâselerde görülen bezeme, Tepecik Kalkolitik insanının seramik sanatında en 
yoğun uyguladığı bezeme tekniğini ve motiflerini yansıtmaktadır. Kapların 
iç yüzeyinin perdah bezemeli süsleme eğilimi ve özellikle kafes taramalı mo-
tif, daha önceki yıllarda ele geçirilen kaplarla birlikte belirgin bir yoğunluğu 
vermektedir.9

8 Günel, S. 2012 “Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları toplantısı 1, 28 mayıs-1 
Haziran 2012, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 380, Resim: 5-8.

9 Günel, S. 2011, “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, İstanbul, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 217-232; Günel, S.  ”New Contribu-
tions regarding Prehistoric Cultures in Meander Region: Çine-Tepecik”, (eds.) B. Horejs – M. 
Mehofer, Western anatolia before troy. Proto-urbanisation in the 4th millennium BC? (baskıda).
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Kalkolitik insanının yaşamında ayrı bir yere sahip olan yontma taş endüst-
risi âletlerinden, obsidyen ok ucu, çakmaktaşı ve kuvars dilgi ve diğer âletler, 
zengin bir grup oluşturmaktadır. Ayrıca mermer kap parçaları ve figürinler, 
Batı Anadolu Kalkolitik Çağ kültürüne ait mermer işçiliğinde, geniş bir coğ-
rafyada takip edebilecek eserlerin yayılım alanında yer almakta ve 2013 yılı 
kazılarıyla, yeni örnekleri kazandırmaktadır. Bu grupta, konik kaplar ve ‘Ki-
lia’ tipi figürinler yer alır. ‘Kilia’ tipi figürin başlarında işleniş açısından görü-
len çeşitliliğin yanı sıra figürin gövdelerine ilişkin Batı Anadolu’da çok sınırlı 
örneğe dayalı yapılmış tanımlar, Tepecik örnekleri ışığında, bu boşluğu dol-
durmaktadır.10 Bu bağlamda, 2013 yılı kazılarında ele geçirilen gövde, bu tip 
figürin gövdelerine ait detayları göstermektedir. Bu kültür tabakasından ele 
geçirilen işlenmiş kemik eserler arasında, silindirik formlu, ip delikli bir bon-
cuk, kemik bız ve bir âlete ait kemik sap ile ayrıca dönemin dokuma endüstrisi-
ne ait ağırlık, taş balta ve pişmiş toprak hayvan figürini Kalkolitik Çağ eserleri 
arasında yerini almaktadır. Bu buluntuların yanı sıra, IV. kültür tabakasından 
ele geçirilen hayvan kemiklerinin yoğunluğu ise, üretim ve sosyal yaşamda 
tarımsal faaliyetlerin yanı sıra hayvan yetiştiriciliğinin önem taşıdığını göster-
miştir. Konuyla ilgili olarak, Dr. Evangelia Pişkin’in incelemeleri ışığında, hay-
van kemiklerinin türlerine göre dağılımına bakıldığında ise, başta sığır, koyun, 
keçi ve geyik türü hayvanların ön sırada yer aldığı bir tablo elde edilmektedir 
(Resim: 8).

ı. 5. mezarlar

Höyükte 2010-2012 yılı kazılarında tespit edilen ve Geç Kalkolitik Çağdan 
Erken Tunç Çağı başlarına uzanan sürece tarihlenen mezarlar, kadın ve çocuk 
bireylerin gömüldüğü basit toprak mezar, çömlek mezar ve pithos mezar ol-

10 Günel, S. “Çine-Tepecik Kilia Tipi Figürinleri”, In Memoriam Silistreli Anı Kitabı, Res. 1-7 
(baskıda).

11 Günel, S. 2012 “Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları toplantısı 1, 28 mayıs-1 
Haziran 2012, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 380-382, Res. 3; Günel, S. 2013 
“Çine-Tepecik 2012 Yılı Kazıları”, 35. Kazı Sonuçları toplantısı 2, 27-31 mayıs 2013, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara,114-116, Res. 5-7, Res. 10.
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mak üzere üç ana mezar tipini vermektedir11. Bu mezarlara ek olarak, 2013 yılı 
kazılarında yeni mezarlara rastlanmıştır. L/13 açmasında, VIII-IX/d-e plan 
karelerde tespit edilen basit toprak mezara ait iskelet, doğu-batı yönünde ve 
yarı hoker durumdadır (Resim: 9-10). G 28 No.lu kadın bireye ait kafatasının 
açılması sırasında, kırık metal bir halka küpeye rastlanmıştır. Bireyin güneye 
yönelik olan kafatasının altta kalan kulak hizasında ise, çift halka küpe tespit 
edilmiştir (Resim: 11a-b ). Yan yana olan bu küpeler, gerek takı sanatı gerekse 
uygulama açısından, günümüzde de moda olan bir süsleme anlayışının geç-
mişe yönelik bir örneğidir. G 28 No.lu kadın bireyin hemen yanında, iri bir 
pithosa ait ağız kenarı tespit edilmiş ve bu pithos parçasının hemen altında ise, 
derin bir çömleğin yerleştirildiği anlaşılmıştır (Resim: 10, 12-13). Oldukça iyi 
durumda ele geçirilen oval gövdeli bu çömleğe ait toprağın temizlenmesi iş-
leminde, ağız kenarına yakın bebek bireye ait kafatası; çömleğin dibine doğru 
ise, çok az korunmuş olmasına rağmen kemiklere rastlanmıştır. G 28 No.lu 
bireye ait basit toprak mezar ile hemen yanında yer alan G 29 No.lu bebek 
bireye ait bu çömlek mezarın buluntu durumuna göre, anne ve bebek birlikte 
gömülmüş olmalıdır. 
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Resim 2: Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası, ağırlık.

Resim 1: Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası, mimari kalıntılar.
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Resim 3:  Geç Tunç Çağı, II 1 kül-
tür tabakası, ağırlık.

Resim 5: Erken Tunç Çağı, III 
kültür tabakası, ağırşak.

Resim 4:  Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası, mimari ka-
lıntılar.
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Resim 6: Erken Tunç Çağı, III kültür tabakası, mimari kalıntılar.

Resim 7: Kalkolitik Çağ, IV kültür tabakası, çömlek.
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Resim 8: Kalkolitik Çağ, IV kültür tabakası, hayvan kemikleri türlerine göre dağılımı.

Resim 9: G 28 No.lu basit toprak mezar ve G 29 No.lu çömlek mezar.
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Resim 10: G 28 No.lu basit toprak mezar ve G 29 No.lu çömlek mezar çizimi.

Resim 11a-b: G 28 No.lu bireye ait çift halka küpe.
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Resim 12: G 29 No.lu çömlek mezar.

Resim 13: G 29 No.lu çömlek mezar.
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YASSIHÖYÜK KAZILARI 2013

Masako oMura*

2013 yılı 2 Eylül ile 7 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 Kaman-

Kalehöyük’ün yaklaşık 25 km. doğusunda, 260 No.lu devlet karayolunun 

ise, hemen kuzey kenarında yer almaktadır. Doğu-batı istikametinde 625 m., 

kuzey-güney istikametinde 500 m. genişliğinde ve 13 m. yüksekliğinde olan, 

oval ve yassı bir höyüktür. 

2013 yılında, höyük ortasında hazırlanan 15 plan karede çalışmalara de-

vam edildi. Her plan kare 10 x10 m.dir. 2012 yılında açılan 2 plan kare (E8/

d8, e8) ve 2013 yılında yeni açılan 5 plan karede (E8/f8, E8/g8. E9/d1, E9/e1, 

E9/g1) I. Kat Demir Çağı tabakaları üzerindeki çalışmalarda yoğunlaşıldı. II. 

Katta ise, ortadaki 8 plan karede (E8/d9, d10, e9, e10, f9, f10, g9, g10) çalışıldı. 

(Resim: 1)

2009 yılında Höyük’ün ortasında başlatılan kazı çalışmaları ile, 2 Kültür 

katı saptandı. I. Kat Demir Çağı,  II. Kat ise, Eski Tunç Çağının sonu ya da Eski 

Tunç Çağından Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi olarak düşünülmektedir. I. 

Kat Demir Çağı tabakalarında yukarıdan 8’i Geç Demir Çağı’na, 9.dan 12.ye 

kadar olanı ise, Orta Demir Çağına tarihlendirilmektedir.

* Dr. Masako OMURA,  Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü,  
Çağırkan  40350, Kaman,  Kırşehir/TÜRKİYE.
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ı. Kat: DEmir ÇaĞı 

I. Kat kalıntılarından etkileyici olan, 3. yapı katındaki büyük mimarî kalın-
tılardır. Üst yapıları hiç korunmamasına rağmen, elde edilen büyük ve sağ-
lam duvar temelleri, bu -kompleksin kapsamlı bir plan üzerine inşa edilmiş 
olduğu göstermektedir (Çizim: 2). Ortada kalan en yüksek yerde, merkez bi-
nanın taş döşeli koridorları ve diğer binalarla çevrilmiş durumdadır. Bu yapı-
kompleksi plan olarak, Kaman-Kalehöyük IIa katındaki büyük yapı-komp-
leksi ile benzemektedir1. 2013 yılında bu yapıya ait duvarlar ve odalar E9/d1, 
E9/e1 ve E9/g1 plan karelerde açığa çıkarıldı. 

Bu binanın özelliklerinden bir başkası ise, temel derinliklerinin yer yer 
değişmesidir. E8/e9, E8/e10 plan karelerde bulunan W14 ile W27’nin gü-
ney kısımları ve W26’nın batı kısmı ve W2, hiç kanalı açmadan sadece düz-
leştirilerek tesviye edilen toprak  üzerine duvarları örülmüştür. W2, II. Kat 
kerpiç duvarının hemen üstündedir. Fakat W14 ile W27’nin kuzey kısımları, 
W26’nın doğu kısmı ve merkez binanın diğer duvarların çoğunun temelle-
ri ise, yaklaşık 60-100 cm. derinlikte  kazılarak, açılan kanallara  temelin en 
altına büyük taşlar ve orta boy taşlar dizilerek, araları da küçük taşlarla dol-
durularak yapılmıştır.  Yandaki binanın temelleri ise, kenarları daha da derin 
açılarak örülmüştür. E8/g10 plan karede açığa çıkarılan duvar W74’ün teme-
li, 2 m.den fazla derindir (Resim: 2). Buna benzer küçük taşların doldurularak 
yapıldığı derin temeller, Gordion’da Geç Frig Döneminde görülmektedir2.

E9/e1’de duvarlar W15 ile W36’nın dışında ve E9/1’de duvar W139’un 
dışında bulunan taş döşeme parçaları, önceki yıllarda E8/f10 ve E8/d10 grid-
lerde bulunanlarla beraber merkez binayı çeviren koridor veya sokağın taş 
döşemelerinden parçalı olarak korunanlardır. Ve bu taş döşemeli koridor ise, 
höyüğün kuzeydoğusunda şehir surunda bulunan yüksek iki nokta arasın-
daki en düşük yere, yani şehir kapısı olarak tahmin edilen yere uzanan yol ile 
direkt  bağlantılıdır. Aynı yol günümüzde, tarla sahipler tarafından traktör 
yolu olarak  kullanılmıştır. 

1 Omura, S. 1996, pp. 4-7, figs. 5-6; 1997, pp. 5-7, fig. 2.
2 Voigt 2012, p.83, figs. 6.14, 6.15.
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E8/d1, E8/e1, E8/f1, E8/g1, E9/d1 ve E8/e1 gridlerde 3. yapı katının üs-
tünde bulunan 2. yapı katına ait binalar iki safhadan oluşmaktadır (Çizim: 
1). 3. yapı katındaki büyük binayı kısmen bozup ya da kısmen kullanarak 
yapılan 2. yapı katının eski safhasındaki binalar, çoğunlukla, bodrum hâlinde 
tek odalı yapılardır. Ve daha sonra zayıf duvarlar eklenerek, bunlar tekrar 
kullanılmıştır (Resim: 3). 2. yapı katındaki yapılardan ve bunları bozan çukur-
lardan bulunanlar arasında ele geçirilen, siyah iyi perdahlı testi (Resim: 4) ve 
parçaları, Gordion ve Kaman-Kalehöyük’te de benzerleri bulunan ve Lidya 
kültürlerine yakınlık gösteren seramiklerdendir.3 

I. Kat buluntularından, Geç Demir Çağına ait olan diğer buluntular fibu-
lalar, ok uçları, iğneler ve cımbız gibi bronz objeler ile pişmiş topraktan ağır-
lıklar ve çok sayıda ele geçirilen ağırşaklardır. Yüzeye yakın topraktan ise, bir 
scarabe ve  bir damga mühür de bulunmuştur.

2013 yılındaki I. Kat kazılarında açığa çıkarılan önemli diğer yapılar ise, 
10. ile 11. yapı katındaki Orta Demir Çağına ait  binalardır. E8/e8 plan kare-
deki çukur P72’de, çıkan malzemelerden Orta Demir Çağına ait olduğu düşü-
nülmekte ve bunun altında bu çukur tarafından iyice bozulan ve ancak duvar 
temellerinin son taş sıralarından bazılarının ve tabanının kısmen korunmuş 
olduğu yapı R71 ve E8/d8 plan karede bulunan yapılardan R59 ve R65, Orta 
Demir Çağı kalıntıları olarak düşünülmektedir. Bu üç yapının hepsi de bod-
rumlu binalardır.

E8/d8 plan karede önce Ins14 olarak belirtilen dikdörtgen formlu kerpiç 
yapının, yalnızca birkaç tane temel taşının korunduğu duvarlardan oluşan 
bodrumlu bina R65’in içinde duvarlarına bitişik olarak yapılan sekilerinin ol-
duğu anlaşıldı. Ayrıca, R65  aynı tipteki bir başka yapı olan R59’u bozarak 
yapılmıştı. R65 ve diğer çukurlar tarafından bozulan R59 (Resim: 5)’un, du-
varlarının iç yüzleri de beyaz sıvalıydı. Bodrumlu olup duvar kenarlarında 
sekilerin oluşturulduğu yapı şekli, Orta Demir Çağını temsil eden, Kaman-
Kalehöyük IIc Katında  çok görülen  yapı tipidir. 

3  Matsumura 2008, pp.178-183, Sams 2012, pp. 60-61, 65, Fig. 5-11, 12.
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Bu binalardan keşfedilen seramikler (Resim: 6), yine Kaman-Kalehöyük 
IIc Katı’nda bulunanlarla paralel olup Alişar IV seramikleri de içermekte-
dir4. R59’da keşfedilen küçük buluntulardan bir asimetrik fibula (Resim: 7), 
Gordion’da “destruction level”de bulunan fibulalardan birine benzemektedir5.

ıı. Kat:  ESKi-ortatunÇ ÇaĞı

Yassıhöyük kazılarında başlıca hedefimiz, mevcut olan, II. Kat’taki şid-
detli yangın geçirmiş büyük bina – saray’ın kazısıdır. II. Kat çalışmalarında, 
2009’dan beri, bu binanın planını açığa çıkarmaya çalışmaktayız. Ve 2012 se-
zonunda da 8 gridde onun planını hemen hemen çıkartıp, bazı odalarının ta-
bana kadar indik. 

2013 yılında ise, bu bölgedeki ara duvarları kaldırıp sarayın merkezindeki 
avlu R8’in tabanını bir köşesi hariç açığa çıkarttık (Çizim: 3) ve R8’in ortasın-
daki ocak(H15)’in, yuvarlak asıl kısmına kare şeklinde bir ekleme olan anah-
tar deliği formunda olduğunu gördük. Bu ocak üstünde bir seyyar ocak aya-
ğı da  bulundu. Bu tip seyyar ocak ayaklarının, R8’in kuzey duvarı W19’un 
kenarında da olduğu gibi6, burada da karşı karşıya konularak bir çift olarak 
kullanıldıklarını düşünebiliriz.  

Avlu R8’in güneyinde koridor R27 ile R38 arasında bir geçit belli oldu. Bu 
geçidin iki kenarı, kalın kil ve ince kireç ile ikinci kez sıvanmıştı ve kalın kil 
sıvada birer derin çukur bulunmaktaydı. Bu çukurlar belki de kapı millerinin 
yerleri olabilir. Yalnız içinde ağaç veya diğer malzeme kalıntılarına rastlan-
madı. 

R27’in karşısındaki koridor R21’de de tabana indik. Burada da büyük küp-
ler kırılmış olmakla beraber yerinde bulundu. Küpler arasında iki seramik 
parçası  üzerinde karbonlaşmış arpa taneleri keşfedildi (Resim: 8). 

4 Matsumura 2005, pp. 457-460, 514-524
5 Vassileva 2012, pp. 113-115, Fig. 8.2.
6 Omura, M. 2011, Res. 4.
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Avlu R8’ye R21’in aracılığı ile bağlanan R46, Demir Çağına ait derin bod-
rumlu bina R29 ve büyük çukur P34 ile büyük hasar görmüş. Yalnız  tümüne 
yakın iki küp, yarım kesilmiş veya sadece dipleri korunmuş olanlar ya da 
küplerin yerleştirildiği çukurlardan anlaşıldığı üzere, R46’ın büyük küplerin 
dizildiği bir depolama odası olduğu da anlaşılmıştır. R21 ile R46 arasındaki 
W58’de R21’den R46’ya inen basamaklı bir geçit de bulunmaktadır. 

Bu odalardan başka R41 ve R48’de de çalışmalara devam edildi. R48’in 
W109 No.lu duvarının geçen sezonda daha kuzeybatıya devam edeceği düşü-
nülmüştü. Ancak, bu sezon W109’un, W103 ile köşe yaparak, bittiğini gördük 
ve R48’in, R20 ile R41’nin batısındaki koridor olduğu düşünülmektedir. 

R41’de, tabanını tamamen açığa çıkarıp tabanda bulunan küpleri kaldır-
dık. 

2013 yılında II. Kat’ta keşfedilen seramiklerde de daha önceki yılda oldu-
gu gibi kırmızı astarlı olan büyük  veya orta boy küpler çoğunluktadır. 

Küçük buluntu olarak, taş aletler, ağırlıklar, pişmiş topraktan ağırşaklar 
bulunmaktadır.

Yalnız 2013 yılında bulunanlar arasında iki tane özel buluntu mevcuttur. 
Biri topraktan fırça kulpu ve diğeri de bu kurşun arslan-adam figürinidir (Re-
sim: 9). Bunlar, II. Kat dolgu topraklarının hemen üstündeki karışık topraktan 
keşfedilmiş olmakla beraber, II. binyılın ilk çeyreğinde benzerleri bulunmak-
tadır. Özellikle, kurşun aslan-adam figürinin M.Ö. 2. binyılın ilk çeyreğinde 
yani Assur Ticaret Kolonileri Çağında bilinen kurşun figürler ile aynı grupta 
olduğu düşünülmektedir7. Ve ikonografisi ise, Kültepe Kaniş Karumunda bu-
lunan mühür baskılarında keşfedilen arslan-adam ile yakınlık göstermekte-
dir8.

Höyüğün ortasında açığa çıkarılmaya çalışılan mimarî kalıntıları C14 ana-
liziyle M.Ö. 2260-2135 yıllarına tarihlendirilmekte ve çıkan seremikler bakı-

7 Özgüç, T. 2003, pp. 268-281, fig. 310; Emre 1971; 1973; Osten 1937, pp.191-193, Fig. 230; Boehmer 
1972, p. 164, Taf. LIX/1707; Omura, S. 1994, res. 10/3; 1995, ç. 10/12.

8 Özgüç, N. 1965, pl. XVI/49a-b.
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mından da Eski Tunç Çağının sonu ya da Eski Tunç Çağından Orta Tunç Ça-
ğına Geçiş Dönemine ait bir saray kalıntısı olarak düşünülmektedir. Yalnız 
bu eserler, 2011’de bulduğumuz bulla parçaları ile beraber, biraz daha geç 
dönemin şehir kalıntılarının da höyükte mevcut olabileceğini göstermektedir.

Ayrıca, 2013 yılı kazı çalışmalarında elde edilen önemli sonuçlarından biri 
diğeri ise,  geo-physic araştırmalarında höyüğün kuzey eteğinde aşağı şehrin 
keşfedilmesidir. Aşağı şehrin tarihlendirilmesi için henüz erkendir. Ancak, 
yüzey araştırmalarında bu bölgede M.Ö.2. binyılın seramiklerine rastlanması 
ve yukarıda söz ettiğimiz gibi höyükte de Assur Ticaret Kolonileri Çağı’na 
tarihlendirilen eserlerin keşfedilmesi, ticaret kolonilerinden birinin burada 
varlığını düşündürmektedir.

2014 yılında da  jeofizik araştırmalarıyla daha geniş bir alanda bu kalıntı-
ları takip ederek, ilerideki yıllarda burada da kazı çalışmalarının planlanması  
gerektiğini düşünmekteyiz.
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Çizim 1: Plan, Area 1, I-2a, 2b Kat.

Çizim 2: Plan, Area 1, I-3 Kat.
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Çizim 3: Plan, Area 1, II. Kat.

Resim 1: Kazı alanının genel görüntüsü, 2013 sezon sonu.
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Resim 4: Siyah çok iyi perdahlı testi, 130143(YH13-138).

Resim 3: Area 1 E8/f8 ve E8/g8 plankarelerinde I- 2a ve 2b 
Kat kalıntılarının genel görüntüsü.

Resim 2: E8/g10 plankaresinin doğu kesitinde görülen 
W74’ün derin taş temeli, Area 1, I-3 Kat.
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Resim 7: Fibula, Cu/Cu alloy 130171(YH13-15).

Resim 6: Boyalı testi parçası, 130194.

Resim 5:  Orta Demir Çağı’na ait yapı R59, Area 1 E8/d8, 
I-11 Kat.
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Resim 8: R21 tabanı üzerinde bulunan seramikler, Area 1 E8/f10.

Resim 9: Aslan-adam figürini, kurşun, 130041(YH13-17).
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2013 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

Erksin GÜLEÇ* 
İsmail ÖZER

Mehmet SAĞIR
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM

İsmail BAYKARA
Serkan ŞAHİN

Hatay’ın Samandağ İlçesi’nin güneyinde, Suriye sınırına yakın bir yerde 
bulunan Üçağızlı Mağarası, Türkiye’deki Erken Üst Paleolitik Döneme tarih-
lendirilen iyi korunmuş depozitlere sahip ender buluntu yerlerinden biridir. 
Topografik 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 bu-
luntular, süs eşyası olarak kullanılmış deniz kabukluları vd. bize ilk modern 
insanların davranışlarının anlaşılmasına ışık tutacak önemli bilgiler vermek-
tedir. Mağaradaki kültür tabakaları iki bölgede korunmuştur: Minzoni-De-
roche tarafından kazılan güney bölümdeki büyük odada bulunan tabakalar 
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ve 1997 yılından beri ekibimizce kazılan orta ve kuzey bölümdeki tabakalar 
(Çizim: 1). 

Kazı çalışmalarının 2013 yılı sezonu 29.07.2013-08.09.2013 tarihlerinde ger-
çekleştirilmiştir. Kazıda Bakanlık temsilcisi olarak Aksaray Müzesi Müdürlü-
ğü Uzmanı Alev Yeğen görev alırken, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Özer, Cumhuriyet 
Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Ayşen Açıkkol Yıldırım, Yü-
züncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Yard.Doç.Dr. İsmail Bayka-
ra, Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Araş.Gör. Serkan Şahin, 
Heyet Üyeleri Ali Akbaba, Gonca Gül, Antropoloji Bölümü lisans ve lisan-
süstü öğrencileri Ece Eren, Engin Sönmez, Melike Karakaya, Barış Özdemir, 
Mine Öztekin, Elvan Hande Bağcı, Ayşenur Boztuğ, Sevgi Tuğçe Gökkurt, 
Buket Kumru, Esra Baş ve Kübra Baran kazıya katılmışlardır. 

Kazı Çalışmaları

2013 yılındaki kazı çalışmaları mağaradaki tüm açmaların temizlik işlem-
leri ve ardından açmalara grid sisteminin oturtulmasıyla başlamıştır (Resim: 
1). Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mağaranın batı ve kuzey duvarlarına 
yakın açmalarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Elde edilen 
buluntular Coğrafik Bilgi Sistemleri (GIS) tekniğinde X, Y, z koordinat siste-
mine göre kaydedilmektedir. 2009 yılında “Total Station” yardımıyla yaklaşık 
2 km.’lik bir mesafeden mağaraya taşınan koordinat sisteminde  mağaradaki 
tüm karelerin sınırları veri tabanına girilmiş ve bugüne kadar mağarada ele 
geçirilen 5432 buluntu üçboyutlu olarak kaydedilmiştir. Böylelikle kazıdan 
çıkan tüm buluntuların coğrafî konumu ve mağara içerisindeki dağılımları ve 
yoğunlukları belirlenerek, bunlara ilişkin verilerin daha sağlıklı işlenebilme-
si ve mağara sakinlerinin günlük davranışlarının yorumlanabilmesine zemin 
hazırlanmaktadır. İlk verilere göre artık taş âlet parçaları, kemik parçaları ve 
denizel kabuklu canlılara ait kalıntıların dağılımı, dönem insanlarının mağa-
ranın orta alanlarını günlük faaliyetlerinde daha rahat kullanabilmek amacıy-
la atık maddeleri kenarlara doğru iteklediklerine işaret etmektedir.
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Grafik 1: GIS’e göre kaydedilen 2009-2013 yıllarına ait buluntuların dağılım grafiği (n).

2013 yılı kazı çalışmaları; -B2, -B3, -A2, -A3, A3, A4, B3, C2, C4, D2, D3, D4, 
E2, E3, E4, F2, F3, F4 açmalarında gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2). Bu açmalar 
50 cm.lik plan kareler hâlinde ve kültür tabakaları takip edilerek kazılmıştır. 
Açmalarda genel olarak -200 / -225 cm. arasındaki derinlikler kazılmıştır. Ça-
lışmalar büyük oranda mağaranın batı kısmında yer alan C, D, E ve F açmala-
rında ve mağaranın kuzeydeki üstü kapalı iç kısmında yer alan –A, –B, 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 geneli ise yumuşak koyu kırmızı ve kah-
verengi toprakla kaplıdır. Kazı sırasında ele geçirilen ve çizimleri yapılarak 
koordinatları kaydedilen in situ buluntulara ilâveten, kazıdan çıkarılan tüm 
topraklar elenmiş ve içerisindeki çakmaktaşı ve kemik buluntular toplanmış-
tır. Taş âlet buluntuları arasında çeşitli tiplerde ön ve yan kazıyıcılar, dilgi 
üzerine işlenmiş uçlar, düzeltili ve düzeltisiz dilgiler, çeşitli tip ve boyutlarda 
âletler ve çekirdekler ele geçirilmektedir. Bunun yanı sıra taş âlet yapımında 
kullanılan çekiçler ile hayvan kemiklerini işlemek ve parçalamak için kulla-
nılmış ezme taşları da bulunmuştur. 

2013 yılı kazısında da faunal kalıntılar içinde yer alan birçok çene, diş ve 
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uzun kemik parçaları, denizel ve karasal yumuşakçalara ait kabuklar bulun-
muştur. Daha önceki yayınlarda da vurgulandığı gibi mağara faunası karaca, 
alageyik, kızılgeyik, yaban keçisi, yaban sığırı, domuz, küçük boyutlu etçiller 
ve pek çok kemirgeni içermektedir (Grafik: 2).

	  Grafik 2: 2013 yılı tanımlanabilen kemiklerin taksonlara göre dağılımı (n)

Gastropoda ve Bivalvia sınıflarına ait deniz yumuşakçalarının kabukları 
mağaranın sucul faunası hakkında bilgi vermektedir. Üçağızlı Mağarası sa-
kinleri tarafından sahillerden toplanmış kabuklular beslenme ve süslenme 
amacıyla kullanılmıştır. Süslenme amaçlı kullanılan, küçük boyutlu etçil nas-
sarius gibbosula ve otçul Columbella rustica oldukça yüksek oranlarda bulun-
maktadır. Denizel kabuklular mağara sakinleri tarafından dikkatle delinerek 
boncuklar oluşturulmuştur. Boncuklar form ve boyut açısından benzerlik 
gösterir. Bunların genellikle tam oluşları, üzerlerinde dalgalar yardımıyla 
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oluşmuş izlerin bulunması gibi ipuçları büyük olasılıkla sahillerden toplan-
dıklarını düşündürmektedir. Dünya’da bilinen en eski deniz kabuğu boncuk 
kullanımı izlerine 82 bin yıl öncesine ait Taforalt Mağarası (Fas) ve 75 bin 
yıllık Blombos Mağarası (Güney Afrika) tabakalarında rastlanmaktadır. Ksar 
Akil ve Üçağızlı Mağarası’ndan elde edilen bulgular Afrika’dan Batı Asya’ya 
göç eden ilk modernlerin bu bölgelerde de yoğun bir şekilde izler bıraktığını 
göstermektedir. Üçağızlı Mağarası’nda beslenme amaçlı kullanılan deniz ka-
buklularının ise büyük otçul gastropodlar olan Patella ve monodonta türlerine 
ait olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak karasal salyangozlar da kullanıl-
mıştır. 

E4 açmasında Üst Paleolitik Döneme tarihlendirilen bir insan köpek dişi 
(canine), E2 açmasında başka bir insana ait köpek dişi (canine) ve –B3 açma-
sında da bir insan azı dişi (molar) ele geçirilmiştir. Üçağızlı Mağarası insan 
kalıntıları 195 bin yıl önce Afrika’da ortaya çıkan modern insanın Avrasya’ya 
yayılımları sırasındaki süreçleri konusunda çok önemli ipuçları vermektedir. 

2013 yılına ait hayvan kemiği, taş âlet, ezme taşı ve deniz kabuklularının 
açmalara göre dağılımında yoğunluk farklılığı gözlenmektedir. Özellikle ma-
ğaranın orta alanlarında buluntu yoğunluğunda azalma gözlenirken (C4, D4 
gibi), duvar diplerine yakın açmalarda (D3, B3 gibi) artış vardır. Bu durum 
Ahmarian Dönemin tüm tabakalarında benzer bir görüntü sergilemekte ve 
mağaranın kullanımı hakkında önemli ipuçları vermektedir (Grafik: 3). 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Hatay Valiliği, Samandağ 
Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile koor-
dineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarla yapımına başlanılan prefabrik kazı 
evi inşaatı yıl içerisinde tamamlanmış ve bu yıldan itibaren konaklamaları-
mız bu mekânda gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Resim: 3). 
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Grafik 3: 2013 yılına ait buluntuların açmalara göre dağılım grafiği (n)

1997-2013 yılları buluntuları arasından seçilen ait taş âlet, kemik ve deniz 
kabukları örnekleri yeni yapılmakta olan Müzedeki Üçağızlı Mağarası seksi-
yonunda sergilenmek üzere envanterlik ve etütlük buluntular olarak teslim 
edilmiştir. Ekip üyelerinin önemli bir bölümü kazı süresince ve sonrasında 
tüm yıl boyunca yeni Hatay Müzesi’ndeki Üçağızlı Mağarası seksiyonuyla il-
gili çalışmalarda görev almıştır (Resim: 4). Seksiyonda Paleolitik dönemler ve 
Afrika’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan modern insanın göçleri (bunların 
içinde Hatay rotası da yer almaktadır) ile ilgili bilgiler, Hatay’daki Paleolitik 
Dönem araştırmaları, Üçağızlı Mağarası kazısı çalışmaları, taş âlet ve faunal 
kalıntıların sergilendiği vitrinler, mağaranın stratigrafik kesiti ve avcı-topla-
yıcı Üçağızlı insanlarının günlük aktivitelerinin tasvir edildiği bir heykel ça-
lışması (Resim: 5) sergilenmektedir. Bu teşhir tarzı ülkemizde ilk kez Hatay 
Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmıştır.  

Kazı çalışmalarının bitiminin ardından mağaradaki henüz kazılmamış 
açmalar naylon örtüler ile kapatıldıktan sonra üzerleri bir miktar toprak ile 
örtülerek koruma altına alınmıştır. 

Üçağızlı Mağarası’ndaki kazı çalışmalarımızda elde ettiğimiz bulgula-
rımızı bilim dünyasına tanıtmak için şu ana değin yazmış olduğumuz 30’a 
yakın ulusal ve uluslararası makalenin yanı sıra sempozyumlarda da sunum-
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lar yapmaktayız. 2013 yılı ekim ayında Hacettepe Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü’nün değerli hocaları ile birlikte düzenlediğimiz 5. Ulusal Biyolojik 
Antropoloji Sempozyumu’nda kazı çalışmamıza ait çeşitli bulgularımızı sun-
ma fırsatı bulduk. Şimdiye kadar yapılan tüm bilimsel çalışmalarımız web 
sayfamızda duyurulmaya başlanmıştır (http://www.ucagizli.com/).

tEşEKKür

2013 yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı’na maddî katkıda bulunan; Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Ser-
maye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
teşekkür ederiz. Ayrıca kazı çalışmaları, ve kazı evi yapımındaki yardımların-
dan ötürü Hatay Valisi Sayın M. Celâlettin Lekesiz’e,  Samandağ Kaymakamı 
Sayın Süleyman Özçakıcı’ya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Eski Genel Müdü-
rü Sayın Murat Süslü’ye, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Hatay 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne, Hatay İl Özel İdaresi personeline ve özellik-
le Genel Sekreter Sayın Muhittin Şahin’e şükranlarımızı sunarız. 
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Çizim 1: Üçağızlı Mağarası krokisi.

Çizim 2: Üçağızlı Mağarası Kazısı açmaları.
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Resim 1: 2013 yılı kazısı başlangıcında alan temizliği ve batı ve kuzey açmalarında gridleme.

Resim 2: Kazı çalışmalarından bir görüntü.
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Resim 3: Kazı evinin çevre düzenleme çalışmaları.

Resim 4: Yeni Hatay Müzesi’ndeki Üçağızlı Mağarası seksiyonu yapım çalışmaları.
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Resim 5: Yeni Hatay Müzesi’ndeki avcı Paleolitik insanı.
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Aygün EKİN MERİÇ
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Metropolis Kazısı 2013 yılı kazı ve araştırmaları, 04.03.2013 ve 15.11.2013 
tarihlerinde aşağıdaki başlıklar hâlinde gerçekleştirilmiştir. Kazı sonunda 26 
adet envanterlik ve 163 adet etütlük eser İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim 
edilmiştir. 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İzmir Valiliği İl 
Özel İdare’sine aktarılan maddî destekler, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Va-
liliği, Torbalı Belediyesi, Yeniköy Muhtarlığı, Sabancı Vakfı ve MESEDER’in 
(Metropolis Sevenler Derneği) katkılarıyla yapılmıştır. Bakanlık temsilcileri 
olarak, İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Nuray Çırak, Manisa Müzesi’nden Vey-
sel Öztürk ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Avni Selim Sağlam görev almıştır.

1. Arkeolojik Kazılar
2. Araştırmalar
3. Koruma ve Restorasyon Projeleri
4. Yayın Çalışmaları  
5. Altyapı Çalışmaları
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1. arKEolojiK Kazılar

1.1 aşağı roma Hamamı-Palaestra

2013 yılı Metropolis antik kenti (Plan: 1) Aşağı Roma Hamam-Palaestra 
kazıları ağırlıklı olarak Roma Hamamı servis koridorları çevresinde sürdü-
rülmüştür. Ana mekânların çevresinde, hamam sınırlarının belirlenmesi ve 
altyapı sisteminin anlaşılmasına yönelik incelemeler yapılmıştır (Çizim: 1). 
Aşağı Roma Hamamı Kuzey Servis Koridorunun ortaya çıkarılması amacıyla 
başlatılan kazı çalışmaları, 37 (J-9/10) plan karelerinde 48,74 m. kodunda baş-
lamış ve batı yönüne doğru sürdürülmüştür. Kuzey servis koridoru içindeki 
çalışmalar 43,68 m. kodunda sonlandırılmış, servis koridoru tabanının, ana 
kayanın tıraşlanarak oluşturulduğu görülmüştür. Servis koridoru içinde 46,12 
m. kodunda hamamın kuzey havuzunun ateşlik (praefurnium) bölümü oldu-
ğu anlaşılan tuğladan örülmüş “ocak yapısı” meydana çıkartılmıştır. Ateşlik 
bölümü yaklaşık olarak 2,22 x 1,92 m. boyutlarındadır ve ateşin yandığı kısım 
ise 0,55 x 1,34 m. ölçülerindedir. Tuğla kemerli tonozlar üzerine basamaklar 
yapılarak üst mekândan servis koridoruna inen bir merdiven oluşturulduğu 
görülmüştür. Servis koridoru içindeki çalışmalar kesit ve duvarların temizliği 
yapıldıktan sonra sonlandırılmıştır (Resim: 1).

Güney servis koridoru çalışmalarına 50 (G-1) plan karesinden 49 (G-7) 
plan karesine kadar batıya doğru koridor içindeki dolgu toprağın boşaltılması 
ile başlanmıştır (Resim: 2). Bu alandaki çalışmalar 43,65 m. kodunda hamam 
hypocaust sistemi seviyesi altına düşmesiyle sonlandırılmıştır. 49 (G-10) plan 
karesinde hamamın güneyindeki birinci havuz ile ilişkili ateşlik bölümü 44,63 
m. kodunda ortaya çıkarılmıştır. Güney servis koridoru boyunca koridorun 
49 (G-8) plan karesinde en iyi korunmuş olan bölümünün içi boşaltılmış ve 
bu tonoz içindeki ikinci havuz ile ilişkilendirilmiş baca boşluğu 1,00 x 1,70 m. 
boyutlarında açılmıştır. 49 (G-6) plan karesinde hamamın güney ve batı servis 
koridorlarının tuğla kemerli giriş ile bağlandığı görülmüştür.

Aşağı Roma Hamamı’nın tamamen ayakta kalmış tek bölümü olan batı 
servis koridorunun içinin boşaltılması için kazı çalışmalarına 49 (G-6) plan 
karesinde 49,52 m. kodunda başlanmıştır (Resim: 3). Servis koridoru girişi 
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önündeki çalışmalar sırasında 47,89 m. kodunda harçlı bir duvar örgüsü mey-
dana çıkarılmıştır. Bu taş duvarın batı servis koridoru girişi taban seviyesi 
olan 45,21 m. koduna kadar devam ettiği görülmüştür. Taş duvarın kısmen 
sıvalı bölümleri temizlenerek açığa çıkarılmıştır. Sıkıştırılmış harçlı tabanın 
bulunmasından sonra çalışmalar batı servis koridoru içinde sürdürülmüştür. 
Servis koridoru içinden dolgu toprak kuzeye doğru yaklaşık altı metre bo-
şaltılmış ve koridorun genişliği 2,40 m., yüksekliği ise 3,00 m. olarak ölçül-
müştür. Ayrıca batı servis koridoru üzerindeki temizlik ve sağlamlaştırma 
çalışmaları sırasında koridor üzerinde genç bir çocuğa ait olduğu düşünülen 
ayak izleri tespit edilmiştir.

1.2  orta Kent Sondajı

Orta Kent’in Hellenistik dokusunu keşfetmek amacıyla 46 (B-8-9-10-11) 
plan karelerinde iki metre genişliğinde ve 28 metre uzunluğunda bir sondaj 
çalışması başlatılmıştır (Resim: 4). Kazı çalışmalarında ilk olarak 95,85 m. 
kodunda kuzey-güney doğrultulu bir duvar sırasına rastlanmıştır. Harçsız 
ve birbirinden farklı taşlarla örülmüş olan bu duvarın köşe yaparak doğu 
yönünde devam ettiği gözlemlenmiş ve yaklaşık 2,00 x 2,00 m. ölçülerinde 
küçük bir oda şeklini aldığı görülmüştür. Bu oda içinde sürdürülen kazı ça-
lışmaları 92,35 m. kodunda anakaya tabana ulaşılmasıyla sonlandırılmıştır.

Yamacın yüksek eğimi nedeniyle kademeli olarak gerçekleştirilen çalış-
malarda batı yönüne doğru ilerledikçe geç dönem duvarlarına rastlanmıştır. 
Bunlardan en belirgin olanı üç basamaklı merdivenle kuzey-güney doğrultu-
lu bir duvar sırasına bağlanan yapıdır ve bu yapının alt kademesinde toprak 
tabakasının devam ettiği gözlemlenmiştir. Sondaj çalışmasının batı yönün-
deki en uç noktasında gerçekleştirilen kazılarda yüzey seviyesine çok yakın 
bir noktada ana kaya tabakaya rastlanmış ve bu bölgedeki çalışmalara son 
verilmiştir. Birbirinden bağımsız geç dönem duvarlarının tespit edildiği 2013 
Sondaj-1 çalışmalarında yoğun seramik, cam ve metal objeye rastlanmıştır. 
Plan kare içinde gerçekleştirilen tesviye ve temizlik çalışmalarının ardından 
sondaj çevresi tel örgülerle çevrilip koruma altına alınmıştır.
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1.3  akropol Batı Yamacı Kaya mezarı

18.06.2013 tarihinde meydana gelen kaçak kazı girişiminden dolayı KM 
(Kaya Mezarı) olarak adlandırılan Akropolis batısındaki alanda çalışmalar 
Genel Müdürlüğün 24 Haziran 2013 tarih ve 122974 sayılı yazısı ile başlamış-
tır (Resim: 5). Kaya Mezarı 2013 olarak adlandırılan alandaki çevre temizliği 
yapılmış, daha sonra mezar odası olduğu düşünülen alanın içi temizlenmiş 
ve kazı işlemi 41 (A-7) plan karesinde 135,07 m. kodunda başlamıştır. 41 (A-
7) ve 29 (J-7) plan karelerinde 3,00 x 1,50 metrelik iki ayrı açma oluşturularak 
kazı işlemi sürdürülmüş ve bu iki açma 133,93 m. seviyesinde sonlandırılmış-
tır. Kazılan topraktan az sayıda seramik parçası ve birkaç küçük buluntu gel-
miştir. Bu alandaki çalışmalar ana kayaya rastlanması ve herhangi bir kültür 
tabakasının tespit edilememesi nedeniyle sonlandırılmıştır.

2. araştırmalar

2.1  Epigrafi araştırmaları

Nürnberg, Erlangen, Friedrich Alexander Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bo-
ris Dreyer 2013 kazı sezonu boyunca Metropolis yazıtları üzerinde inceleme-
ler yapmıştır. Prof. B. Dreyer tarafından Kasım 2012’de Erlangen Kenti’nde  
düzenlenen Kolokyum’da sunulan, Metropolis kazılarındaki son çalışmalar 
projelerin yayını “orient and occident in antiquity” adlı süreli yayının ilk sayı-
sında gerçekleştirilmiştir.

2.2  Seramik araştırmaları

2013 yılı kazı sezonunda, Roma Hamamı-Palaestra (HY) sektöründe,  Orta 
Kent’te ve Akropol Batı Yamacı Kaya Mezarı’nda çalışılmıştır. Bu alanlarda 
bulunan seramikler Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç ve Arkeolog Özlem Ceyran 
tarafından değerlendirilmişlerdir.

Hamamın ana mekânlarını kuzeybatıdan çevreleyen servis koridoruna ait 
olduğu düşünülen alanlarda yapılan kazılarda ilk incelemeler göre, 267 adet 
Geç Helenistik, 901 adet Roma Dönemi’ne tarihlenen seramik parçası bulun-
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muştur (Çizim: 2). Bu alanlarda ele geçirilen sikkeler M.S. 1. yüzyıla tarihlen-
miştir. Seramik buluntuların yanında ayrıca cam bardak ve tabak parçaları da 
ortaya çıkmıştır. Geç Helenistik Dönem seramikler içinde basit firnisli kâse ve 
tabak1  parçaları (Nr.1), Ephesos tipi kandil2 (Nr.2), beyaz astarlı lagynos, gri-
siyah tepsi parçaları, kalıp yapımı kâse ve batı yamacı seramikleri vardır. Az 
miktarda Erken Helenistik Döneme tarihlenen siyah firnisli kandil, kantharos 
ve unguentarium parçaları, bu alanlarda Hamam-Palaestra inşaatı sırasında 
bozulmuş M.Ö. 150 öncesi mezarlardan olmalıdırlar.

Hamamda bulunan Roma Dönemi seramikleri içinde ise, genellikle Roma 
İmparatorluk Dönemine tarihlenen red on White kandil parçaları, Doğu Sigil-
lata grubu içindeki ESB tabakları3, ESC çanakları4 tarihleyici olmaları bakı-
mından önemlidir (Nr. 3-5). Bunların yanında M.S. 1-2. yüzyıllara ait pişirme5 
güveçleri (Nr.6-7), ince duvarlı fincan (Nr. 8) ve amphoralar (9-10) vardır. Ay-
rıca mangal parçaları bu alandaki et ziyafetlerini işaret ederler. Ayrıca bir adet 
lekane formunda geniş ağızlı, sığ bir kap (Nr. 11) tam olarak ele geçirilmiştir.

Orta kentte yapılan sondaj kazılarında 70 adet Helenistik (Nr.12-14), 75 
adet Roma (Nr. 16)  ve 18 adet Bizans Dönemlerine tarihlenen karışık karak-
terde seramik parçaları bulunmuştur (Çizim: 3). Helenistik seramikler içinde 
1 adet gri-siyah kadeh ve 1 adet tepsi (Levha 2,  12, 13) ve 1 amphora (Nr. 14), 
bir kapak (Nr.15) ve Roma seramikleri içinde 1 adet Doğu Sigillata A6, gru-
bundan bir kâse parçası örnek olarak alınmıştır.

Akropolis’in batısındaki Kaya Mezarı kaçak kazı alanında yapılan kurtar-
ma kazılarında toplam 107 adet Helenistik, 19 adet Roma Dönemine tarihle-
nen seramik parçaları tespit edilmiştir (Çizim: 4). Helenistik Dönem seramik-
leri, bu alanlardaki açık hava kaya tapınaklarına bırakılmış sunular olmalıdır. 
Bu alandaki antik dönemlerden kalan su sarnıcı yakın zamana kadar köy 

1 Ladstätter 2005, K312.
2 Ladstätter 2005, K28.
3 Ladstätter 2005, K422 (ESBII, Tip F60).
4 Ladstätter 2005, K425 (ESC, Tip L19).
5 Wintermeyer 1984, Abb.3, 3 (TR II); Ladstätter 2005, K230.
6 Ladstätter 2005, K51.
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hâlkı tarafından da kullanılmıştır. Helenistik seramikler içinde basit firnisli 
kâse7 (Nr.17), kalıp yapımı uzun taç yapraklı kâse8 (Nr. 18) ve gri siyah tepsi-
ler9 (Nr. 19), unguentarium (Nr. 20) ve amphora (Nr.21-22) parçaları Geç Hele-
nistik-Erken Roma tarihlidir. Akanthus yaprağı biçimindeki kandil tutamağı 
(Nr.23) özellikle Augustus Dönemine tarihlenir10. Geç Helenistik Dönem pi-
şirme kaplarından olan güveç kapları11 (Nr.24-25-26) yemek sunularına işaret 
eder.

 

2.3. Sikke araştırmaları

2013 yılı kazı sezonunda, Arkeolog Burçak Delikan ve arkeoloji öğrencisi 
Dilara Çamlıca tarafından sezon içinde çıkan sikkeler çalışılmıştır. Tüm sikke-
lerin ağırlık ve çap ölçümleri ile ilk değerlendirmeleri yapılmıştır. Kütüphane 
çalışmalarıyla 2013 kazı sezonu sikke buluntularının ön yüz, arka yüz ve dö-
nem tespitleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tüm bu bilgiler buluntu defte-
rine fişlere ve Iview programına da geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Ayrıca 2012 
kazı sezonu sonuna doğru 2. kanaldan çıkan sikkelerin kütüphane çalışmaları 
ile birlikte referansları bulunmuştur.

2.4 Bademgediği tepe (Puranda) Yayın Çalışması

Prof. Dr. Recep Meriç tarafından hazırlanan yayın çalışmalarına 2013 yı-
lında da devam edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında özellikte krater, kantharos 
gibi içki kaplarının çoğunluğu dikkat çekmektedir. Bunun yanı sarı yemek 
tabakları, kaburgalı kâseler ve mutfak malzemesi niteliğinde pişirme kapları, 
küçük pithoslar seramik repertuarı içinde önemli yer tutmaktadır. Yeni levha 
düzenlemeleri ile Bademgediği ve çevresi seramik tipolojileri özellikle M.Ö. 

7 Ladstätter 2005, K309 (Nr. 18 için). 
8 Rotroff 1997, Pl. 109, 621.
9 Mitsopulos-Leon 1991, Taf. 94, F6. 
10 Mitsopulos-Leon1991, Taf. 178, L179.
11 Nr. 25 için: Wintermeyer 1984, Abb. 1, 1 (TH II); Nr.26 için: Abb.2, 3(LHI); L26; Nr. 27 için: 

Ladstätter 2005, K 238.
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2. binyıl kronolojileri içinde değerlendirilmektedir. Çalışmalar önümüzdeki 
yılda kontrol amaçlı sürdürülecek ve sonlandırılacaktır.

2.5  metropolis Çevresindeki Yerleşimlerin Seramik araştırması

Prof. Dr. Günther Schörner, Dr. Hadwiga Schörner (Avusturya Viyana 
Üniversitesi) ve Kristina Fleischmann (Almanya Erlangen Üniversitesi) 2011 
yılında tespit edilen seramik malzemeler üzerinde çalışmıştır. Bu yoğun araş-
tırmalar sırasında Aşağı Hamam’ın doğusundaki alanlarda (MP1-MP5) araş-
tırmalar yapılmıştır. Çalışmadaki temel amaç yüzey malzemesinin yoğun-
luğunun hesaplanması, hâlen devam eden kazı alanına yakın bir bölgedeki 
arkeolojik buluntularının türünün ve kronolojilerinin araştırılmasıdır.

2013 sezonu içinde 6500’den fazla seramik parçası temizlenip çalışılmıştır. 
Yüzeyde yapılan analizlerin temelinde seramik parçalarının dağılımı MP1de 
metrekare başına 1,54 seramik parçası ile MP4’de metrekare başına 0,21 sera-
mik parçasına göre biraz daha fazla ve oldukça düzensiz gösterilebilir. Fakat 
diğer yandan daha geniş alanlarda dağılımın çok dengesiz olmasından dolayı 
kentin yakınında yer alan bölgelerdeki yüzey malzemesine göre daha doğuda 
ve kent merkezine uzak kalan bölgelerde dik bir azalma yapması yerindedir. 
Bu farklılıklar Metropolis yerleşimindeki kent ve bitişiğindeki yapı alanları 
ile bir farklılaşma olarak yorumlanmış olabilir. İleride yapılacak olan çalış-
malar için daha net sonuçlara olanak sağlamaktadır.. Genel olarak araştırma 
çalışmaları ile ilgili metodolojik konular da incelenmiştir. Özellikle tanılayıcı 
diye adlandırılan seramik parçalarıyla ilişkisi %12’den fazla ve en az % 9 ara-
sında güçlü değişken bulunan tüm çanak seramik parçaları için bu inceleme 
yapılmıştır. Bu dalgalanmalar çok farklı bezemelere sahip Efes kenti gibi di-
ğer kentlerin araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmalıdır.

Bir sonraki adımda yaklaşık 150 tanılayıcı seramik parçası ayrıntılı bir şe-
kilde çalışılıp çizimleri yapılmıştır. Bunu yaparak MP1 alanında bulunan se-
ramik parçalarının yelpazesi daha doğru bir şekilde tespit edilebilir. Araştır-
manın başlıca sonuçlarından biri yerleşim alanında bulunan pişirme gereçle-
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rinin payı Sinektepe gibi diğer araştırma alanlarında bulunanlardan çok daha 
fazla olmasıdır. (Metropolis yerleşimi: %22 Sinektepe %14). Seramik tarihleri 
Orta ve Geç Hellenistik Dönemden (M.Ö. 3./2. yy.)  Geç Antik Döneme (M.S. 
5./6. yy.) kadar ve malzemenin en çok olduğu M.S. 2. ve 3. yy. dönemlerini 
kapsar.

2.6  metropolis GıS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) araştırması

Metropolis’te 2013 yılında başlayan belgeleme çalışmasının temel amacı 
Metropolis bölgesindeki antik yapıları farklı zaman ölçeklerinde görselleştir-
mektir. Ayrıca Metropolis antik limanının yerini ve Kaystros vadisinin batı 
yarısında kalan nehirlerin değişiklik gösteren yataklarını ve liman bağlantı-
larını bulmaktır. Bütün bunlar Metropolis antik nüfusunun sosyal ve ticari 
yaşam koşulları için daha fazla içerik sağlar. 

Nürnberg-Erlangen Üniversitesi’nden katılan heyet üyeleri işbirliğiyle 
3D-Kinect kamera ile kaydedilen sonuçlar Bizans sur duvarlarının ve kule-
sinin daha önceki konumsal coğrafî tanımlama verileriyle birleştirilecektir. 
Buradaki amaç farklı biçimde ve kalitedeki konumsal veri örneklerini gör-
selleştirmeye daha uygun biçime getirmektir. Çalışmalar, Metropolis Bizans 
kalıntılarının restorasyonu için temel etki oluşturacak, yazılı kaynaklara ve 
yaşayan malzemeye uyumu sağlanacaktır.

Yapı kalıntılarının dijital kayıtlarla elde edilen verileri restorasyon proje-
lerine aplike edilecektir. Kinect kamera ile kaydedilen verilerin kent planına 
işlenerek, canlandırılma, coğrafî tanımlama dokuları oluşturulmaya başlan-
mıştır. Ancak, kameranın ürettiği verilerle jeodezik koordinatları bir araya 
getirmek için GNSS cihazlarıyla arazide daha fazla ölçüm yapmak gerekmek-
tedir. Devamında konumsal verinin yeniden hesaplanması ve tasarlanması 
sonucu, yerleşim alanının yeniden canlandırılmasında en gerçekçi dayanak 
olacaktır.

Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem yerleşim durumlarını ayırmak 
için üç boyutlu yapıların daha belirgin ayrıştırılmasında CBS destekli yazı-
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lım (ArcGIS) kullanılmaktadır. İkinci adımda mevcut ve işlenen veriler yeni 
bulgulardan elde edilen verilerle güncellenmeli ve son otuz yılda kazanılan 
verilere göre nesneleri zaman ölçeğine uyarak atamak için arkeoloji ve tarih 
alanındaki araştırmacılarla ele alınmalıdır. Metropolis ve çevresine uygun sa-
yısallaştırılmış, yükseklik çizgileri belirlenmiş ayrıntılı bir topografik harita 
hazırlanmaktadır. Bu veriler Metropolis’teki varolan ve onaylanmış CBS ve-
rileri ile bağlantılı olacaktır. Arkeolojik kalıntılar ve yazılı belgeler ile birleş-
tirilecektir. Ayrıntılı topografik haritalara dayandırılarak arazi yüzeyinin son 
hâlinin çıkarılabilmesi hedeflenmektedir. Varsayılan birikim değerinin çıka-
rılmasından sonra eski peyzaj bütünlüğü içerisinde kent yeniden inşa edile-
bilir. Bir sonraki adımda Kaystros nehrinin teorik akarsu yatağı CBS yazılımı 
kullanarak hidrolojik coğrafî işlemler ile çıkarılabilir.

Metropolis kentini gelir kaynaklarından biri olan Küçük Menderes Neh-
ri üzerindeki liman yazılı belgelerden bilinmektedir. Metropolis Limanı’nın 
yerini ya da sınırlarını öğrenmek için ön çalışmalar başlamıştır. Bu bağlam-
da ilerleyen aşamalarda CBS bulgularını desteklemek veya sağlamlaştırmak 
için toprak örneği almak gereklidir.  Toprak örnekleri kent düzlüklerinde 50 
farklı noktadan alınacaktır. Arazide toprak incelemesi yapılacaktır, Kamera 
resimleri ve GPS konumları alınacaktır. Organik içeriği belirlemek amacıy-
la laboratuvar analizleri yapılacaktır. Bu çalışma nem dinamikleri açısından 
toprağın geçmiş evrimi hakkında bilgiler de içermektedir. Tarihî hesaplama-
larda Buresch (1844) ve Kiepert (1890) haritaları CBS yazılımı kullanımında 
değerlendirilecektir.

2.7  üç Boyutlu tarama Çalışmaları

Nürnberg Erlangen Üniversitesi’nden Bert Riffelmacher, Michael zoolhö-
fer ve Prof. Dr. Boris Dreyer ile ortak sürdürülen çalışmalarda tarihi eserle-
rin ve yazıtların 3D rekonstrüksüyonları oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca 
Karslruhe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mark Vetter ile 
birlikte yapılan çalışmada, Metropolis’teki kazı alanında seçilmiş olan bazı 
binaların kısmî olarak üç boyutlu taramaları gerçekleştirilmiştir (Çizim: 5).
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3D taramalarından elde edilen sonuçlar nesnelerin boyutları ve tarama 
koşulları aralığından dolayı 3D taramalar çeşitlilik göstermiştir. Bu bölümde 
gösterilen görüntülerin renderları genellikle Blender programı kullanılarak 
yapılmıştır. Yazıtlar üzerinde David lazer tarayıcı kullanarak tatmin edici ta-
rama sonuçları elde edilememiştir. Taramaların bir kısmı gün ışığında yapıl-
mıştır. Gündüz yapılan taramaların hepsi direkt olarak güneş ışığı altında ya-
pılmamasına rağmen sonuçlar son derece rahatsız edici ve detayların büyük 
bir kısmında kayıplar olmuştur. Gece yapılan taramalar daha iyi sonuçlar ver-
miştir, ancak yapısal ışık tarayıcının temel özellikleri nedeniyle, yalnızca bazı 
yazıtlar ile iyi ve kaliteli 3 boyutlu modeller elde edilmiştir. Beyaz mermerden 
yapılmış bazı yazıtlar ışığı yansıttığı için, David lazer tarayıcı yansımalardan 
geometri elde edilememiştir. Ek olarak, derinliği az olan harflerde yüksek çö-
zünürlük ve en küçük tarama boyutunda taramak gerekli olduğundan, bu 
nedenle yazıtların çok sayıda kısmî taramalarını alma gereği duyulmuştur.

Küçük eserleri taramak,  yazıtları taramaktan çok daha başarılı sonuçlar 
vermiştir. Eserlerin max. 0,30 m. olduğu için, mükemmele yakın düşük ışıklı 
şartlarda tarama imkânı olmuştur. Nesnelerin 3D modellerini tamamlayabil-
mek için 10 ila 12 arasında değişik açılardan ve pozisyonlardan tek tek tarama 
yapılmıştır, bu işlem yapılırken kamera sabit tutulmuş ve nesne hareket etti-
rilmiştir. Yapılan her bir tarama daha sonra yarı otomatik şekilde David uy-
gulamasını kullanarak birleştirilmiştir. İlk adımda uygulama taramaları aynı 
hizaya getirilmiştir. Uygulamanın hizalayamadığı bazı tarama parçacıklarını 
daha sonra manuel olarak hizalanmıştır.

2.8  metal Eser araştırmaları

Metropolis kazılarının başlangıcından bugüne kadar geçen zaman dili-
mi içerisindeki metal eserlerin üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Tüm metal eserlerin fotoğrafları çekilip çizimleri yapılmaktadır. Ayrıca İvi-
ew programına kayıtları da yapılmaktadır. Bu sayede düzenli bir metal arşivi 
oluşturulmuş olacaktır. Kayıt işlemi biten eser/parçaların paralelleri ve bu-
luntu yerleri aracılığıyla tarihlemesi de yapılmaya başlanmıştır.
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3.  Koruma VE rEStoraSYon ProjElEri

Metropolis 2013 kazı döneminde, daha önceki yıllarda başlanmış olup de-
vam eden çalışmalarla birlikte özellikle ören yeri çevre düzenlemesi ve resto-
rasyon konusunda uygulamalar yapılmıştır.

2013 kazı sezonunda yapılan mimarî çalışmalar ve ilgili projeler:

- Metropolis Ören Yeri ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Gezi Güzergâhı 
Düzenlenmesi Projesi kapsamında, sit alanı çevresinin dekoratif çit ile kontrol 
altına alınması, ahşap travers gezi yollarının yapılması, gerekli alanlara se-
yir teraslarının eklenmesi, ziyaretçi Merkezi’ni oluşturan giriş, idarî ve ortak 
kullanım mekânlarının inşası, aydınlatma ve kamera sistemlerinin uygulan-
ması işlemlerine devam edilmektedir (Resim: 6).

- Metropolis’te yaklaşık 200 dönümlük bir alanı kaplayan sit alanının 
öncelikle 50/50 m. kareler, daha sonra ise bu alanların 5/5 m. karelere bö-
lünerek, çalışmaların tüm Metropolis’te aynı kodlandırmaya sahip olmasına 
yönelik yapılan karelaj çalışması,

- Bizans Kalesi Rölöve Projesi kapsamında, bugüne kadar üzerinde her-
hangi bilimsel araştırma yapılmamış olan kalenin 2013 kazı döneminde rö-
löve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak, 
Mimar Pınar Karataş tarafından kalenin eksik bölümleri, ön kaleye girişi sağ-
layan kemerli kapı, kuzey ve güney kulenin plan, kesit ve cephe rölövelerinin 
hazırlanmasına başlanmıştır.

- Günümüzde kısmen korunmuş olan stoa arka duvarının üzerinde bu-
lunduğu teras seviyesinden, doğal iklim şartlarının etkisi ile toprak akması 
meydana gelmektedir. Her geçen gün artan toprak akması, stoa arka duvarı-
nın bir üst terasında bulunan Bouleuteron yapısının merkezine doğru büyük 
bir boşluk oluşturduğu için, her iki yapının strüktürel yapısını tehdit etmek-
tedir. Bu sebeple, yapıyı tehdit eden bölümün iyileştirilmesi amacıyla, Yrd. 
Doç. Dr. Ali Kazım Öz ve Mimar Pınar Karataş “Metropolis Stoası Arka Du-
varı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi” hazırlanmıştır. (Proje İzmir 
2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2013 tarih ve 
3003 sayılı kararınca onaylanmıştır).
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- Aşağı Roma Hamam - Palaestra kompleksi içinde yer alan ve 2013 kazı 
döneminde açılan hamam servis koridorları olarak adlandırılan mekânların 
kış mevsiminin olumsuz şartlarından korunması amacı ile yapılması önerilen 
Roma Hamamı Geçici Koruma Çatısı Projesi Yrd. Doç. Dr. Ali Kazım Öz ve 
Mimar Pınar Karataş tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. (Proje İzmir 
2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 25.09.2013 
tarihinde 2815 sayılı numara ile onaylanmıştır).

- Metropolis Örenyeri ziyaretçi Giriş Merkezi ve Gezi Güzergahı Dü-
zenlenmesi Projesi’ne paralel olarak mevcut geçici koruma çatılarının yeni-
lenmesi, basit onarımlar ve hamam yürüme yollarının yapılması amacıyla, 
Yrd. Doç. Dr. Ali Kazım Öz ve Mimar Pınar Karataş tarafından “Metropolis 
Hamam-Gymnasium‘u Geçici Koruma Çatısı Yenileme Projesi” hazırlanmış-
tır. (Proje İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
27.11.2013 tarih ve 3004 sayılı kararınca onaylanmıştır).

- Mozaikli Salon Koruma Çatısı, Metropolis antik kentinde sürdürül-
mekte olan Metropolis Örenyeri ziyaretçi Giriş Merkezi ve Gezi Güzergahı 
Düzenlenmesi Projesi ile bütünlük sağlamayan Resepsiyon Salonu olarak ad-
landırılan mozaikli yapının mevcut koruma çatısının değiştirilebilmesi ama-
cıyla Yrd. Doç. Dr. Ali Kazım Öz ve Mimar Pınar Karataş tarafından “Met-
ropolis Mozaikli Salon Koruma Çatısı Projesi” hazırlanmıştır. (Proje İzmir 2 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2013 tarih ve 
3005 sayılı kararınca onaylanmıştır).

- “Metropolis’deki Ion Sütun Başlıklarının Biçimsel Gelişimi Projesi” Ar-
keolog Burak Arslan’ın yüksek lisans tezi kapsamında Trakya Üniversitesi 
Bilimsel Araştırmalar Birimi desteği ile sürdürülmektedir. Kazıevi envanter 
defterinden de yapılan detaylı incelemenin ardından 13 adet İon tipi sütun 
başlığı tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak Tiyatro ve Yamaç Evler bölümlerinde 
gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkarılan sütun başlıklarının boyut-
ları ve tipleri farklılık göstermektedir. 2013 kazı sezonunda İon sütun başlık-
larının tespiti, temizlik ve restorasyon işlemlerinin yapılması ve son olarak da 
sütun başlıklarının fotoğraflanarak bilgisayar ortamında çizilmesi işlemleri 
tamamlanmıştır.
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- Küçük eserlerin temizlenmesi ve restorasyonu kapsamında, 2013 yılı 
kazı sezonu içinde bulunan 164 adet eserin restorasyon ve konservasyon iş-
lemleri tamamlanmıştır. Restorasyonu yapılan bu eserlerin 15 tanesi pişmiş 
toprak, 128 tanesi metal, 9 tanesi taş ve 12 tanesi cam malzeme şeklindedir. 
Bu eserlerin dışında geçmiş yıllarda bulunmuş ve İzmir Arkeoloji Müzesi’ne 
teslim edilmiş olan mermer yazıt ve heykelin restorasyonları da Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Akıllı ve Restoratör Taner Özgür tarafından gerçekleştirilmiştir.

KaynaKça

WINTERMEYER 1984. WINTERMEYER, Ulrike. “Didyma, Bemerkungen zur 
typologie und Chronologie der hellenistisch-kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik”, 
Istt Mit 34, 241 vd. , 1984.  

MITSOPULOS-LEON 1991. Mitsopulos-Leon, Veronika. Die Basilika am Sta-
atsmarkt in Ephesos. Kleinfunde 1. teil: Keramik hellenistischer und römischer 
zeit, Forschungen in Ephesos, 9, 2, 2, 1991.

ROTROFF 1997. ROTROFF, Susan I. Hellenistic Pottery. athenian and ımported 
Wheelmade table Ware and related material, agora XXıX, Princeton, 1997.

LADSTäTTER 2005. Ladstätter, Sabine. Keramik, in: H. thür, Das Hanghaus 2 
in Ephesos, Die Wohneinheit 4. Baubefund, ausstattung, Funde, Forschungen in 
Ephesos Vııı/6, 230-358, 2005.



338

Pl
an

 1
: M

et
ro

po
lis

 K
en

t P
la

nı
.



339

Ç
iz

im
 1

: A
şa

ğı
 R

om
a 

H
am

am
ı.



340
Çizim 3: 2013 Sondajları seramik buluntuları.

Çizim 2: Roma Hamam – Palaestra seramik buluntuları.
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Çizim 4: Kaya Mezarı seramik buluntuları.
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Çizim 5: Üç boyutlu yapısal taramalar.



343

Resim 1: Roma Hamamı kuzey servis koridoru görünüm.

Resim 2: Roma Hamamı güney servis koridoru genel görünüm.
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Resim 4: 2013 Sondaj – 1 genel görünüm.

Resim 3: Roma Hamamı batı servis koridoru içinden görünüm.
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Resim 5: Kaya Mezarı genel görünüm.
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Resim 6: Metropolis ören yeri ziyaretçi merkezi
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AÇÇANA HÖYÜK /ANTİK ALALAH KENTİ
2013 YILI ÇALIŞMALARI

K. Aslıhan YENER*
Murat akar

2013 yılı Aççana Höyük/Alalah kenti çalışma takvimi hakkında Mayıs 
ayında bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda alınan ortak karar-
lar doğrultusunda program değişikliğine gidilmiş ve höyükte gerçekleştirile-
cek olan arkeolojik kazı çalışmaları 2014 yılına ertelenmiştir. Kazı çalışmaları 
yerine, Hatay’da kurulmakta olan yeni arkeoloji müzesi, Alalah sergi salonu 
için gerekli hazırlıkların tamamlanmasına öncelik verilmesi ve çalışmaların 
bu doğrultuda sürdürülmesi hedeflenmiştir.

 Bunun yanı sıra, 2014 yılı içerisinde yayına verilmesi planlanan Alalah ka-
zıları ikinci monografinın hazırlık çalışmaları da büyük ölçüde tamamlanmış-
tır. Hatay’da bulunduğumuz süre içerisinde ayrıca Adana Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü’nden 2010 yılında izinleri alınan ve 2013 yılı araştırma iznimiz 
kapsamında Arkeo Park projesine devam edilmiş, höyük üzerinde düzen ve 
koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazıevinde ise, depo çalışmaları sür-
dürülmüş ve 2012 yılında 42.10 plan karesinde açığa çıkarılan Demir Çağı ta-
bakasına ait seramikler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Cam ve türevi eserler 
üzerinde gerçekleştirilen bilimsel analiz çalışmalarına ait ilk görüşlerde bu 
makalede bildirilmiştir.

Yeni Hatay arkeoloji müzesi Çalışmaları

Dökümantasyon ve restorasyon Çalışmaları

Şahsım ve  Murat Akar 2012 yılı Aralık ayından itibaren yeni Hatay Arke-

* Prof. Dr. K. Aslıhan YENER, Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.

 Dr. Murat AKAR, Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Laboratuva-
rı, İstanbul/TÜRKİYE.
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oloji Müzesi’nin kurulum çalışmalarına fiilen katılmış bulunmaktayız. Kış ay-
ları boyunca yeni sergi alanının tasarımı tarafımızca oluşturulmuş ve teşhirde 
yer alması gereken eserlerin seçimi konusunda gerçekleştirilen ön çalışmalar 
doğrultusunda 2013 yılı sezonu kapsamında Hatay Arkeoloji Müzesi’nde bir 
aylık bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, seçilen bütün 
eserlerin kayıt ve restorasyon çalışması tamamlanmıştır.

1930-1940’lı yıllarda Alalah’ta Sör Leonard Woolley tarafından gerçekleş-
tirilen kazılar sonucunda bulunan binlerce çanak çömlek, fildişi, metal ve cam 
eserler Hatay Arkeoloji Müzesi depolarında bulunmakta olup bu eserlerin 
birçoğu herhangi bir restorasyon ve koruma çalışmasına tabi tutulmamıştır. 
Woolley ekibi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları ise son derece gelişi 
güzel ve dönemin imkânları doğrultusunda eksik ve çoğu zaman da zarar ve-
ren yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Eserlerin birçoğunun da yanlış etiket 
bilgilerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Yakındoğu 2. binyılı kronolojisi sorunsalına önemli cevaplar veren Ala-
lah kenti buluntularına birçok yayında atıflar yapılmaktadır. Ancak Woolley 
1955 yayınında yer alan bu eserlerin dokümantasyonuna yönelik ciddî ek-
sikler ve hatalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Woolley yayınlarında 
ve eser etiketlerinde yer alan bilgiler karşılaştırmalı olarak kontrol edilmiştir. 
Bu çalışma için yeni bir veritabanı kurulmuş ve toplamda 524 adet eserin do-
kümantasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca, şahsım tarafından 2003 yılında baş-
latılan ve hâlen devam etmekte olan Alalah kazıları eserlerinin de kayıtları 
tamamlanmış ve yayına hazır hâle getirilmiştir. Bahsi geçen ve eşi benzeri 
olmayan eserlerin yer aldığı bu koleksiyonun yakın gelecekte bilimsel bir 
şekilde sunulmasına olanak sağlayacak bir dijital arşiv çalışması da gerçek-
leştirmiştir. Yüksek çözünürlüklü profesyonel fotoğraf ekipmanları ile bahsi 
geçen bu eserlerin fotoğrafları çekilmiş ve yeni çizimleri yapılmıştır.

Yapılan restorasyon çalışmaları içerisinde özellikle birkaç eser üzerinde 
yapılan uygulamaların önemini vurgulamak isteriz. 1930’lu yıllarda açığa çı-
karılan VII. Tabaka Sarayı’nın ambar bölümünde iki adet çok iyi şekilde ko-
runmuş fildişleri bulunmuştur. Bu fildişleri, dönemin kaldırma yöntemi olan 
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balmumu ve tekstil malzemesi kullanılarak yerinden kaldırılıp müzeye teslim 
edilmiştir. Yıllarca müze deposunda uygun olmayan koşullarda saklanmış bu 
iki fildişi epeyce tahribata uğramıştır. Uzman restoratör Özge Gencay Üstün 
bu fildişlerinden nispeten daha iyi korunagelmiş olan parça üzerinde çalışmış 
ve bunu yeni müzede sergilenebilecek bir hâle getirebilmiştir. Diğer parça ise 
gelecek yıllarda restorasyonu yapılmak üzere korunaklı bir şekilde paketlen-
miş ve müze deposuna kaldırılmıştır  (Resim: 1). Alalah son Geç Tunç Çağı 
tabakasında bulunan bir Miken amphoroid krateri üzerinde ise restoratör 
Michelle Ruggenbucke çalışmıştır. Bu parça hâli hazırda eski Hatay Arkeoloji 
Müzesi Alalah vitrininde sergilenmekteydi. Ancak 1930’lu  yıllarda yapılan 
restorasyon çalışmaları içerisinde bu eserin eksik olan kısımları forma uygun 
olmayan bir şekilde tamamlanmıştır. Bu hatayı düzeltmek adına eski alçılar 
sökülmüş ve eser baştan bütünlenmiştir (Resim: 2). Alalah’ta bulunan ve eşi 
benzeri olmayan koç başı heykeli üzerinde de temizlik çalışması yapılmış ve 
uygun olmayan yöntemler kullanılarak mermer bir kaideye oturtulmuş olan 
eser, yeni kaidesine yerleştirilmek üzere sökülmüştür. Kullanılan paslı metal 
malzemenin eser üzerinde yarattığı zararlar restoratörler tarafından temiz-
lenmiştir. Bu çalışmanın yanı sıra Alalah’ta ele geçirilenen silindir mühürlerin 
yeni baskıları alınmış ve baskılar fırınlanarak sergiye hazır hâle getirilmiştir 
(Resim: 3). Mezarlarda bulunan çok sayıdaki cam, taş, altın, gümüş ve midye 
türevlerinden yapılmış kolye ve bileziklerin eski ipleri değiştirilmiş ve sergi 
için hazırlanmışlardır.

Sergi tasarımı, alalakh ıV. tabaka Sarayı ve ı. tabaka mabeti

Mukiş Krallığı’nın başkenti Aççana Höyük, antik Alalah kenti, Amik 
Ovası’nda Asi Nehri’nin kıyısında, Reyhanlı İlçesi’ne 20 km. uzaklıkta yer al-
maktadır. Yerleşke, M.Ö. 2. binyılda Anadolu, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz 
kültürlerinin kaynaştığı, ticarî ve askerî önemi yüksek olan bir tampon böl-
gede yer almaktaydı. Stratejik konumuyla birlikte gelişen sosyo-ekonomik ve 
kozmopolit altyapısıyla Doğu Akdeniz’de küreselleşmenin ilk izlerini taşıyan 
antik kentin önemi bilim insanları tarafından bilinse dahi, tarihin bu az tanı-
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nan dönemi, çoğu zaman vitrinlerde yer alan renkli çanak çömlekler sunu-
mundan öteye gidememiştir. Hatay erken tarihi gerektiği gibi tanıtılamamış 
ve toplum içerisinde geçmiş dönem kültür olgusu yaratılamamıştır. Hatay’da 
800 yıl boyunca hüküm süren Mukiş Krallığı’nın varlığı yerel halk dâhil çok 
az kişi tarafından bilinmektedir. Yeni müzecilik yaklaşımları içerisinde alı-
şılageldik sunumlardan sıyrılıp bölgesel bir krallığın kültürel, ekonomik ve 
sosyal işleyişini anlatabilmek ve vurgulayabilmek adına, sergi tasarımı birçok 
farklı uygulamayı içerisinde barındırmaktadır. Alalah’ın var olduğu zaman 
dilimi içerisinde geçirdiği politik, sosyal, kültürel ve ekonomik değişimleri ve 
Hatay’ın en erken merkezlerinden biri olan Mukiş Krallığı’nı doğru ve kap-
samlı bir şekilde yansıtabilmek hedeflenmiştir.

Aççana Höyük/Antik Alalah kenti sergi alanı, yerleşkede açığa çıkarılmış, 
“IV. Tabaka Sarayı” olarak adlandırılan ve M.Ö. 15. yüzyıla tarihlenen ya-
pının mimarîsinden ilham alarak tasarladık. Açık hava müzesi olan Alalah 
ören yerinde, taş basamaklı ve sütunlu girişi ile aslı iki katlı olan, ama sadece 
birinci katının korunageldiği bu yapı, Anadolu ve Yakın Doğu’da hâlen kul-
lanılmakta olan güneşte kurutulmuş kerpiç tuğlalar kullanılarak 3500 yıl önce 
inşa edilmiştir. Kral İdrimi ve hanedanlığına ev sahipliği yapmış IV. Tabaka 
Sarayı, mimarî planı ile Demir Çağı tapınak ve saray mimarîsine de ilham 
vermiş ve Bit Hilani olarak tanımlanan bu yenilikçi yaklaşımın ilk örneğini 
teşkil etmiştir (Resim: 4-8). 

IV. Tabaka Sarayı’nı gerçeğine yakın bir şekilde yansıtabilmek adına sa-
lonun dış cephe yüzlerinde gerçek kerpiç tuğla ve çamur sıvası kullanmayı 
tercih ettik. Bu süreçte 2007 yılından beri gerçekleştirdiğimiz deneysel arke-
oloji projelerinin de önemli bir katkısı olduğunu bildirmek isterim. Deneysel 
arkeoloji projeleri kapsamında tespit ettiğimiz doğru kil ve toprak kaynak-
larında müzeye toprak taşınmış ve Varışlı Köyü’nden birlikte çalıştığımız, 
sıvama işçiliğinde ustalık sahibi olan köyün yaşlı kadınları da sergi salonun 
oluşturulmasında çalışarak büyük bir katkı sağlamışlardır. 

 Sergi alanı, Alalah’ın iskân edilişinden terk edilişine kadar süren 
800 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşanan sosyo-politik olayları, Tunç Çağı 
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zanaatkârlığını, dinî ritüelleri ve gündelik yaşamın işleyişini kronolojik, kül-
türel ve temasal bir sunuş üzerinden ziyaretçileri anlatan bir düzene sahip 
olmuştur. 

Hatay’ın Türkiye topraklarına dâhil edilmeden önceki dönemine denk ge-
len 1937-1939 yıllarında Sör Leonard Woolley tarafından gerçekleştirilen kazı-
larda bulunan birçok eser British Museum’da sergilenmek üzere İngiltere’ye 
götürülmüştür. Bunlardan en önemlisi ise Kral İdrimi Heykeli’dir. Alalah’ta 
I. Tabaka Tapınağı içerisine kazılmış bir çukurda, iki parça hâlinde kırık ola-
rak bulunan eser hem sanatsal üslubu hem de tarihsel önemiyle M.Ö. 16.-15. 
yüzyıl Doğu Akdeniz’i hakkında eşsiz nitelikte bilgiler sunmaktadır. Bütün 
heykeli kaplayan 104 satırlık Akadça çivi yazılı metinde Alalah kentinin en 
önemli karakterlerinden bir olan Kral İdrimi, hayat hikâyesini anlatmakta ve 
dönemin politik dengelerine ve değişen güçlerine atıflarda bulunmaktadır. 

Kral İdrimi’nin bulunduğu tapınakla olan mekânsal ilişkisini vurgulamak 
adına heykelinin bir hologram görüntüsü hazırlanmıştır. Alalah sergi salo-
nunda yer alan I. Tabaka Tapınak fasadı rekontrüksüyonu içerisinde yansıt-
ma metodu kullanılarak heykelin tapınak içerisinde yarattığı etki vurgulan-
mak istenmiştir. Kuşkusuzdur ki, müzede var olmayan bir eseri bilgisayar 
destekli görüntüleme yöntemleriyle ön plana çıkarmak, var olan eserlerden 
daha çok dikkat çeken bir uygulama olup ziyaretçilerde eserin neden Hatay 
Arkeoloji Müzesi’nde olmadığı sorusunu akla getirecektir. İdrimi hologramı 
sunumuyla birlikte hedefimiz eski dönem kültür politikaları ve yurtdışına 
kaçırılan eser vurgusunu yapmaktan öte, kültür mirasını tanıma, benimse-
me ve sahip çıkma bilincine yönelik bir bakış açısının gelişmesini sağlamaktır 
(Resim: 10). 

amik ovası Höyükleri 

(tel Cudeyde, Çatal Höyük, tabarat al-akrad, tel es-Sheik)

1930’lu ve 1940’lı yıllarda Robert Braidwood, Leonard Woolley ve Seton 
Lloyd tarafından kazılmış olan höyüklerde bulunan eserler müzenin depo-
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sunda korunmaktaydı. Amik Ovası yüzey araştırması başkanı olarak Tell 
Cüdeyde, Çatal Höyük, Tabarat al-Akrad, Tel es-Sheik kazılarında bulunan 
ve eşi benzeri olmayan eserleri tespit etmiş ve vitrinlere yerleştirilmek üzere 
seçmiş bulunmaktayım. Sergi planı içerisinde ayrı bir koridor teşkil edecek 
bu önemli höyüklerin kazılarda açığa çıkarılan eserleri ilk kez sergilenecektir.   

aççana Höyük, alalah Kenti arkeo Park Çalışmaları 

Arkeo Park çalışmalarına devam edilmiştir. Bu maksatla ören yeri içeri-
sinde gezi yollarının hazırlanması çalışmasına devam edilmiştir. 2012 yılın-
da yapımına başlanan gezi yolları, VII. Tabaka Sarayı’na doğru uzatılmıştır. 
Gezi yolu üzerinde ören yerine tepeden ve panaromik bakış imkânı veren bir 
noktaya bir seyir platformu inşa edilmiştir. Bu platform, metal bir iskelete 
sahip olup ahşap kaplamadır. Platformun devamında yer alan keskin yokuş 
üzerinde ziyaretçilerin rahat hareket edebilmelerini sağlamak adına yeni bir 
merdiven inşa edilmiştir. Son olarak da yeni bilgilendirme panoları hazırlan-
mıştır. Bu yapılan çalışmalar için yurtdışı kaynaklı olan Kaplan Fonu’ndan 
destek alınmıştır. VII. Tabaka Sarayı’nın duvarları ise jeo-tekstil malzeme kul-
lanılarak kapatılmıştır.

Seramik Çalışmaları ve Bilimsel analizler

alalah Demir Çağı tabakaları

2012 yılında Alalah tapınaklar bölgesinde 42.10 açmasında açığa çıkarılan 
Demir Çağı seramikleri Dr. Mara Horowitz ve Dr. Marina Pucci tarafından 
çalışılmıştır. 42.10 açmasında tespit edilen son üç mimarî tabakanın çanak 
çömleği değerlendirilmiştir. Son tabakanın Amuq O çanak çömleği içerdiği 
ve yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. İkinci 
mimarî tabakanın Amik N seramiği içerdiği ve 10 ve 9. yüzyıllara tarihlenme-
si gerektiği anlaşılmıştır. En erken mimarî tabaka ise,  çoğunlukla Geç Tunç 
Çağı mal grupları içermesine  karşın Amik N örnekleri de barındırması nede-
niyle bir geçiş dönemini belirten bulgular sunmuştur.
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Cam ve türevi Gruplar üzerinde Gerçekleştirilen analizler

Bulduğumuz cam, fayans ve frit eserler ile karşılaştırmalı çalışmalar ve 
arkeometrik analizler yapılmıştır. Doktora öğrencimiz Gonca Dardeniz son 
derece ilginç sonuçlar elde etmiştir; Kısaca Alalah’ta cam külçe eritmenin ya-
nında, hammaddeden cam üretiminin varlığı, ortaya çıkarılan fırınlar ve cam 
cürufları ile de desteklenmiştir. Yapılan izotop analizlerin sonuçları Mısır’da-
ki Amarna ve Qantir gibi önemli üretim merkezlerinden ayrı bir üretime işa-
ret etmektedir. 
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Resim 1:  Restaratör Özge Gencay Üstün fildişi parçası üzerinde çalışırken (Alalah Kazıları Arşi-
vi, fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 2:  Yeniden bütünlenen Miken Amphoroid 
Krater’i (Alalah Kazıları Arşivi, fotoğraf: 
Murat Akar).

Resim 4:  Alalah sergi alanı girişi (Alalah Kazıları Arşivi, fotoğraf: 
Murat Akar).

Resim 3:  Yeniden fotoğraflanan bir Alalah silindir mühürü ve baskısı (Alalah Kazıları Ar-
şivi, fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 5:  Yeni sergi salonu Orta Tunç Dönemi vitrini (Alalah Kazıları Arşivi, fotoğraf: Murat 
Akar).

Resim 6:  Yeni sergi salonu Orta Tunç Dönemi ve fildişi işçiliği vitrini (Alalah Kazıları Arşivi, 
fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 7: Yeni sergi salonu Geç Tunç Çağı vitrini (Alalah Kazıları Arşivi, fotoğraf: Murat Akar).

Resim 8: Yeni sergi salonu zanaatler temalı vitrin (Alalah Kazıları Arşivi, fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 9: Yeni sergi salonu din temalı vitrin (Alalah Kazıları Arşivi, fotoğraf: Murat Akar).

Resim 10: Alalah I.Tabaka tapınağı ve İdrimi hologramı (Alalah Kazıları Arşivi, fotoğraf: Murat 
Akar).
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TYANA-KEMERHİSAR (boR-NİĞdE)
2013 YILI KAZISI RAPoRU

Guido rosada*
Maria terasa lachiN

Padova Üniversitesi’nin arkeoloji misyonu tarafından1, özellikle kuzey ke-
siminde ve güneyinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Hıristiyan ibadetha-
nesi (kilise)’nin incelenmesi ile sürdürülmüştür. Ayrıca kuzeydeki çevredalı-
zın içinde iki sondaj yapılmış ve kilisenin apsisin kuzey-doğusunda bulunan 
mezar ortaya çıkarılmıştır. Ana hedefimiz, Geç Antik Çağına ait orijinal plani-
metrisinin birkaç noktasının belirlenmesi, tarihlenmesinin yanı sıra sonradan 
üstüne yerleştirilen yapıların (yeni kilise ya da farklı amaçlı bina) kullanımı-
nın amacını doğrulaması olmuştur (Çizim: 1).

GünEYDEKi ÇEVrEDalız

Bu bölümdeki kazının genişletilmesi, 2011 yılı kazı çalışmalarındaki ön-
ceden belirlenilenlerin çizgisinde ve çevredalızın iç sınırındaki yerel traver-
tenden iki kuruluş blokun (13581-13582) belirlenmesini sağlamıştır. Ayrıca, 
küçük kısmında mermerden yapılı levhasının ve daha yaygın olarak harcın 
tabakasındaki döşeme kat düzlemesinin hâlâ korunmuş olduğu görülmek-

* Prof. Dr. Guido ROSADA, Tyana Kazısı Başkanı, Piazza Capitaniato, 7-35139 Padova/İTALYA.
 Dr. Maria Teresa LACHIN, Piazza Capitaniato, 7-35139 Padova/İTALYA.
1 Misyona katılanlar: Prof. Dokt. Guido Rosada, Müdür, Adyaman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 

Dokt. Meral Gözübüyük, Başkan Yardımcısı, Prof. Giuseppe Salemi, Jeofisikçi, Dokt. Maria Te-
resa Lachin, tersanesi Müdür, Dokt. Michela zanon çizimci, Dokt. Giulia Rossi ve Dokt. Giovan-
ni Betti, Sektör Sorumluları, Uzman Belgin Okuducu, Bakanlık temsilcisi (TC Kültür ve Turizm 
Bakanlığı); ayrıca Niğde Müzesi Müdürü Fazlı Açıkgöz arkadaşımıza, kendilerini işlerimize 
hep yakın gösteren Tyana Kültür ve Turizm Vakfı çalışanlara çok teşekkür ederiz. Fonlamalar 
İtalyan Dış İşleri Bakanlığı ve Padova Üniversitesi tarafından temin edilmiştir. Her zamanki ar-
kadaşlıklarını gösteren altı elemana (Ertuğrul, Nazif, Mahmut, Yaşar, Mustafa, Sedat) ve evdeki 
zeliha Hanımın  pişirdiği lezzetli yemekler için çok teşekkür ederiz .
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tedir; opus sectile tarzındaki döşemenin bir parçası da saptanmıştır (Çizim: 2; 
Resim: 1). Diğerlerine göre birisi eğri saptanmış; özellikle opus sectile’nin ge-
ometrik motifinin oryentasyonu (13583) kuruluş blokları ele aldığında kilise 
ile ilgili inşaatın en az ilk aşaması ile ilişkili sekizgen bir planimetri tahmin 
edebilmekteyiz (Çizim: 3). Sonraki bir zamanda ciddî değişime maruz kalma-
yan, gün ışığına çıkarılan tek arkeolojik seviye budur. Nitekim bu aşamanın 
hemen üstünde ve toprak seviyesinden beri (büyük ihtimalle 80’lerin sonu ile 
90’ların başı arasında ve en fazla 2000 yılına kadar)2 kullanılan büyük modern 
çöplük, ikinci evreli binanın S çevre duvarından (11573) 2013’te açılan kazıla-
rın sınır ötesine uzanıyordu. Söz konusu çöplük stratigrafik dizilimi ve orada 
bulunan olası yapıları tamamen yok etmiştir.

Büyük ihtimalle mekanik âlet3 aracılığıyla yaratılan açmadaki dolgu, kar-
makarışık toprak deposunun tabakalarının değişiminden ve kül katlarından 
oluşmaktadır4. Burada çeşitli modern malzemelerin çokluğu (cam, seramik, 
parlak boyalı demir, deri, plastik, kumaş, hayvan kemikleri vs.) ve çok sa-
yıda Selçuklu dönemine ait karıştırılmış seramik maddeleri (pithoi parçaları, 
sıradan, camla kaplı astar kazınan, camla kaplı astar, camla kaplı seramik) ve 
ara sıra da Bizans malzemeleri (sikkeler, renkli iplerin spirali cam bilezik ve 
çokrenkli küçük taş tesseralı mozaiklerin parçalarının olması dikkat çekmek-
tedir) saptanmıştır. Bu buluntuların sayısı ile tarz olarak Selçuklu Dönemine 
atfedilebilir önemli yaşam evresinin 2011’de belirtildiği gibi uyumlu olduğu 
izlenimini vermektedir. Bu evre seramik olan pithoi, tohumların kalıntıları ta-
rafından da kanıtlanmıştır. Söz konusu unsurlar, binanın en az bu bölümü 
ile ilgili olması mümkün ve Selçuklu Döneminden itibaren meydana gelen 
kullanım amacının köklü değişmesinin altını çizerek, ticarî ve/ya da ev depo 
faaliyetine işaret edebilir. 

2 2001’deki araştırmamızın zamanında fotoğraf Dökümantasyonunun da bildirdiği gibi, alan et-
kin çöplüğünün kanıtını göstermemiştir.

3 Kesitinde büyük ihtimalle çevredalızın iç sınırının temellerinin bir parçası olarak, ağırlık ve 
boyut bakımından mekanik araç olmaksızın taşınması neredeyse imkansız yerel travertenden 
büyük blok göze çarpmaktadır.

4 Kalınlığı birkaç santimetreden fazla olan, depo tabakaları ile karışık söz konusu kül tabakaları, 
çöplük alana adanmış yerin yanması, düzenleme ve ıslak süreli faaliyetleri ile ilişkin gibi görün-
mektedir. Bu uygulamanın nitekim bölgede çok yaygın olduğu sanılmaktadır.
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Bozulmuş hâlde de olsa hâlâ tanınabilir ahşap yapılı iki duvar yapısı sap-
tanmıştır. İkisi büyük S (11573) çevre duvarının çekilmiş kalınlığına dayan-
makta ve çöplüğün dolgusu tarafından kaplanmaktadır. İlk yapı sadece 13065 
(+1110,70)’ten; ikincisi daha batıda, opus sectile tarzındaki döşemenin parçası-
nın hemen hemen aynı seviyesinde, iki 13066 (+1111.10) ve 13067 (+1111,15) 
duvardan oluşuyordu. 

Küçük taşlar ve devşirme parçalarından oluşan iki yapı, 11573 çevre du-
varının kullanıldığı, fakat artık yıkılmak üzere olan modern binaya ait ahır 
ile bağlı, belirsiz zamanlarda deliğin açıldığı ve sonradan özenli olmayan bir 
şekilde kapatıldığı 11573 duvarının bir sektörünü doğuda ve batıda çevrele-
yene kadar uzanmıştır.

KuzEYDEKi ÇEVrEDalız

Yine geç-antik kilisenin planimetrisinin gelişimini analize etmek amacıyla 
çevredalızın kuzey-batı kesiminde kazı çalışmalarının genişletilmesine karar 
verilmiştir. Böylece modern ya da çoğu Osmanlı Dönemine dayanan çeşit-
li ezilmiş topraktan, sık sık ateş yerine ilişkin tabakalar belgelenmiştir; daha 
yüzeysel tabakalarda birkaç duvar ve kazı alanının batı sınırının yakında 
muhtemel kireç üretimine ayrılan küçük bir bölge ortaya çıkarılmıştır. Özel-
likle 13517 ve 13518 yüzeysel tabakalarının kaldırılması sonucunda yapılan 
sondaj, ateş yerinin işareti olan duvarın (13519; +1111,26) yüzeyi ile bir arada 
bulunan ezilmiş topraktan döşeme (13521; +1111,27) ve pithos parçalarından 
oluşan ateş yeri (13520; +1111,29/1111,08) tespit etmiştir; yine 13519 ile ilgili 
taşlık tabakası (13522) ve başka bir ateş yerinin (13524; +1111.13) olduğu aşa-
ğıdaki tabakanın 13523 olması gerekmektedir; sonradan 13526 iki ateş yerinin 
bulunduğu güney-batı kesiminde (yukarıdaki 13520 ve yeni 13525; +1111,05), 
derli toplu koyu sarı siltten oluşan 13527’i (+1110,99; 13527 ile uyum içeresin-
de) örtüyordu; 13527’nin kendisi aynı sektörde benzer silt katından (+1110.88) 
oluşan 13528’i örtüyordu. 

Sondaj kilisenin N çevre duvarının kuzeye (10226/10211) doğru devam 



362

ettiğini teyit edebilmemizi sağlamıştır. Söz konusu duvar, belki bucak ya da 
kenarın içinde kilisenin duvar dekorasyonunun bir parçası olması gereken 
birkaç mermer çerçeveyi hâlâ muhafaza etmiştir. 

Sonradan kuzey çevredalızın iç sınırının yakınlarında (10284) kilisenin iç 
sektörünü içererek bu kazı alanı genişletilmiştir. Yine burada da daha yü-
zeysel incelemeler modern evin duvarları ile yakma yerlerinin bulunmasını 
kanıtlamıştır.

Nitekim 13535 ve 13537 yüzeysel tabakalarının altında, deneyin doğu sı-
nırında 13539’u ve (kendisi toprak ve taşlı 13547 ve 13545’i örten) 13544’ü ör-
ten iki yangın yeri (13536; +1111,74; 13543) ortaya çıkarılmıştır. Muhtemelen 
daha erken çağa dayanan 13549 duvarı ile köşe oluşturan 13538 (+1111,58) 
modern duvarına ilişkin 13549 (+1111.06) ezilmiş toprağı aşağıda bulunuyor-
du. 13548 duvarı yukarıda dediğimiz çevredalızın iç sınırının direkleri ve di-
rekler arasındaki kapatmalarıyla  üst üste gelmiştir (10284, ikinci evreli bina 
ya da kilise).

Kazı çalışmalarının sürdürülmesi belki yakma yerine sahip 13552 tabaka-
sının üstüne bulunan 13553’i tespit etmiştir. 13538’in yanına, duvarın (batı) 
dışındaki 13546 ile karşılıştırabilir yol kaplaması (13556; +1110,06) konulmuş-
tur. 13553’ün altındaki sarıcı toprak olan 13554’ün (+1110.59), özel farkları ol-
maksızın olası kaplanmış yüzey olan 13555’ün (+1110,59), 13556, 13557, 13558 
(+1110.45) arkasından gelmiştir. Muhtemelen türdeş yorumlanacak 13559 ve 
13560 sonra gelmektedir; 13560’ı, 13561’i ve dolaylı olarak 10284’e dayanan 
13562 (+1110,22) duvarının üstünü örtmektedir: Alttaki ve kesin batı-doğu 
oryantasyonu ile (başı doğuya yönelik) 10284 yakınındaki 13563 tabakasında 
perinatal infantes’in üç kutu mezarı: 13566 (+1110,19), 13564 (1110,22) ve 13568 
(+1110,09). Bunlardan ilk ikisi dokunmuştur, üçüncüsü ise tüm kemiklerini 
muhafaza etmiştir.

Bu kesimdeki kazı çalışmaları, iki evreli binanın çevredalızın iç duvarının 
çizgisine dizilen direklerin arasındaki kapatmalarını daha iyi bir şekilde ay-
dınlatabilmemizi sağlamıştır.   
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Sondajlar

Yine kuzeydeki çevredalızın içinde, muhtemelen Osmanlı Dönemine 
(13501) atfedilebilir ve orada bulunan taş levhalı döşemenin altında iki sondaj 
yapılmıştır.

Kazı çalışmaları sonucunda yeniden yerleştirmelerini sağlamak amacıy-
la, levhaların sayımı yapılmıştır; böylece taş blok döşemesi elekten geçirilmiş 
toprağın tabakası yenileştirilmiş olacaktır. 

İlk sondajımız iki evreli binadaki açılmış geçidin kapatmasının hemen ba-
tısında, çevredalızın doğu ile batı kesimlerinin arasında yapılmıştır. 

Kazı çalışmaları levhalı kat düzlemesinin yanı sıra toprak deposunu 
(13502-13505; Osmanlı Dönemi) saptamıştır; son söylenen koyu (-13506, 
-13510, -13512) renkli matris, kül ile karışık, karbon kalıntıları, Ortaçağa ait 
olağan seramik ve yemeklerin kalıntıları (13507, 13511,13513; Selçuklu Dö-
nemi) bakımından zengin dolgu çukurlarını örmüştür (13516, 13508; VIII-IX 
yy.’a ait kilise – ikinci evreli bina, IX-XI yy.?) ve bunun altında çokrenkli kü-
çük taş tesseralı mozaiklerin parçaları (13509; IV/V-VIII yy.? kilise) (Resim: 
2-3). Bu stratigrafik sıra, sonradan kapatılan açmanın doğusunda mermer-
den levhalı döşeme katının ve onun altında çok renkli küçük taş tesseralı iki 
döşeme katının saptandığı 2011’de belirtilenleri teyit ettiği gözukmektedir. 
2011’de ortaya çıkarılan mozaik parçası üçgen, beyaz ve Yunan şeritleri tara-
fından tanımlanan perspektif küp dekorasyonu göstermiş, 2013’teki saptanan 
ise küp panelin devamını, dolgusu hakkında bilgimizin olmadığı, biri kon-
santrik kareler ile dört yapraklı gül tarafından dekore edilmiş sekizgen dizi 
tarafından karakterize edilen iki başlı çok renkli örgü tarafından tanımlanan 
ikinci paneli belgelemektedir. 

Kilisenin N çevresinin yakınlarında yapılan ikinci sondaj ise, hiçbir döşe-
me sırasını vermemiştir. 

mezar (13000 -13001)

Son olarak önceki yıllarda saptanmış olan taş kutusundaki mezar ince-
lenmiştir; kilise apsisinin birkaç metre kuzey-doğusunda bulunan söz konu-
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su mezar üst üste konulan iki adet gömülmüş iskeleti içermektedir. Sırt üstü 
konulan ve yetişkin olmayan ilk kişi, büyük ihtimalle kendisinin de sırt üstü 
konulduğu yetişkin erkek ikinci kişiye yer ayırtmak için kafatasından yok-
sun bırakılmıştır. İkincinin kafatası ise, yeniden kullanılan mezarın yetersiz 
boyutundan dolayı anormal bir şekilde sola dönük olarak bulunmuştur. Söz 
konusu mezarın eski zamanlarda çoktan açılmış olduğu ortaya çıkmıştır: Bu 
olayı zaman bakımından daha yakın cesedin sağ incik kemiğinin olmaması 
ve kutunun ayağındaki kısa yanında bulunan dikey levhanın olmaması ile 
ilişkilendirmek gerekmektedir. En sonunda mezarda çocuğunun ikiye kırık 
kalça kemiği ile üstüne gömülen insanın pelvis kemerinin yakınında küçük 
kemirgenin iskeleti saptanmıştır (Çizim: 4; Resim: 4).

tYana-KEmErHıSar (Bor-nıĞDE) CamPaGna Dı SCaVo 2013 

La Missione archeologica dell’Università degli Studi di Padova ha 
proseguito nell’indagine dell’edificio di culto cristiano (chiesa), in particolare 
nell’area settentrionale, in quella meridionale dell’edificio e nell’area della 
necropoli5.

Nell’area della necropoli è stata indagata una tomba in cassa litica, già 
individuata negli anni precedenti; questa, posta qualche metro a nord-est 
dell’abside della chiesa, conteneva gli scheletri di due inumati sovrapposti.

Il primo, un subadulto deposto supino, era mancante del cranio, 
probabilmente asportato per far posto al secondo inumato, un maschio 
adulto anch’esso deposto supino; il cranio di quest’ultimo si presentava 

5 Componenti della Missione: prof. dr. Guido Rosada, direttore, yrd. doç. dr. Meral  Gözübüyük, 
vice direttore (Università di Adyaman), prof. Giuseppe Salemi, geofisico, dr.ssa Maria Teresa 
Lachin, direttore di cantiere, dr.ssa Michela zanon, disegnatrice e responsabile di laboratorio, 
dr.ssa Giulia Rossi e dr. Giovanni Betti, responsabili di settore, uzman Belgin Okuducu, bakanlık 
temsilcisi  (Ministero della Cultura e Turismo di Ankara); si ringraziano inoltre l’amico direttore 
del Museo di Niğde Fazlı Açıkgöz e i componenti della Tyana Kültür ve Turizm Vakfı, sempre 
vicini ai nostri lavori. I finanziamenti sono stati assicurati dal Ministero per gli Affari Esteri Ita-
liano e dall’Università degli Studi di Padova. Sei operai hanno lavorato con noi con la consueta 
simpatia (Ertuğrul, Nazif, Mahmut, Yaşar, Mustafa, Sedat); a casa ci ha aiutato, preparando otti-
mi piatti, zeliha.
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innaturalmente piegato verso sinistra, probabilmente a causa della dimensione 
ridotta della tomba riutilizzata. Questa risultava aperta già in antico: fatto 
da mettere in relazione con la mancanza della tibia destra dell’inumato più 
recente e con la mancanza della lastra verticale sul lato corto ai piedi della 
cassa. Nella tomba, infine, si è rivenuto un femore di bambino, spezzato in 
due parti, e lo scheletro di un piccolo roditore a ridosso del cinto pelvico 
dell’inumato sovrapposto. 

Lo scavo nell’ambulacro meridionale della chiesa ha permesso di identificare 
due blocchi di fondazione riferibili al limite interno dell’ambulacro; è stato 
trovato anche un lacerto di pavimentazione in opus sectile, di cui in piccola 
parte si conservano ancora in situ le lastrine marmoree e, più ampiamente, le 
tracce di allettamento di queste sullo strato di malta. La presenza poi di una 
decorazione in tessellato musivo, superstite nell’area solo in pochi frammenti, 
ha consentito di porre tale decorazione in una fase precedente al sectile, come del 
resto si era già verificato in altri settori della chiesa (ambulacro settentrionale 
e nello stesso ambulacro meridionale) e del battistero (nartece). Considerando 
i blocchi di fondazione, uno dei quali è posizionato obliquamente rispetto 
agli altri, e soprattutto l’orientamento del motivo geometrico dell’opus sectile 
individuato (oltretutto omogeneo per orientamento con quello rinvenuto nel 
2010 nel sondaggio condotto dall’Università di Pavia)6, ci sembra di poter 
confermare per la chiesa una planimetria ottagonale, almeno in relazione alla 
prima fase della costruzione. Questo livello archeologico è stato l’unico messo 
in luce privo di pesanti manomissioni posteriori. Infatti, immediatamente 
al di sopra di questa fase e a partire dal piano campagna vi era una grande 
discarica moderna di immondizia (probabilmente utilizzata tra la fine degli 
anni Ottanta/inizio degli anni Novanta del secolo passato). Tale discarica 
ha completamente distrutto la sequenza stratigrafica e le eventuali strutture 
ivi presenti. I materiali che sigillano l’opus sectile, tuttavia, per numero e per 
tipologia, sembrano compatibili con una consistente fase di vita post chiesa; 

6 G.ROSADA, M.T. LACHIN, Excavations at Tyana/Kemerhisar 2010. archibishop Patrikios’s 
church, in 33.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2012, pp. 77-96.
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questa è ascrivibile a epoca selgiuchide e sembra documentare, in questa 
parte almeno dell’edificio, un’attività commerciale e/o domestica di deposito.

Sempre con il fine di analizzare lo sviluppo planimetrico della chiesa tardo-
antica, si è ampliato lo scavo nella porzione nord-occidentale dell’ambulacro 
settentrionale. Così sono stati documentati vari livelli, moderni o al più 
risalenti a epoca ottomana, in battuto, associati spesso a focolari; negli strati 
più superficiali sono emersi anche alcuni muri e, presso il limite occidentale 
dello scavo, una piccola area destinata forse alla produzione di calce.

L’indagine ha permesso anche di verificare che il muro perimetrale N 
della chiesa continuava ancora verso occidente, probabilmente andando a 
costituire un nartece. Tale muro conservava alcune cornici marmoree che 
dovevano far parte della decorazione parietale della chiesa in corrispondenza 
del lato obliquo dell’ottagono.

Lo scavo all’interno dello spazio centrale della chiesa, a ridosso dei 
pilastri di seconda fase che delimitavano l’ambulacro (tamponati in una fase 
successiva, prima in ogni caso della selciatura), ha messo in luce alla fine, 
con preciso orientamento ovest-est (testa rivolta a est), tre tombe a cassetta di 
infantes perinatali. Due erano state manomesse, mentre la terza conservava le 
ossa nello stato originario.

Un sondaggio infine è stato fatto, sempre all’interno dell’ambulacro 
settentrionale, al di sotto della pavimentazione a lastre di pietra ivi presente 
e probabilmente riferibile a epoca ottomana. Tale sondaggio ha interessato 
l’area immediatamente a ovest della tamponatura del passaggio aperto 
nell’edificio di seconda fase tra settore orientale e occidentale dell’ambulacro.

Le lastre sono state numerate in pianta per permetterne, terminato lo 
scavo, il riposizionamento, ripristinando così la pavimentazione in blocchi di 
pietra su uno strato di terra setacciata.

Lo scavo ha individuato alcune buche che tagliano una preparazione in 
malta per l’allettamento di lastre marmoree (chiesa di VIII-IX sec. - edificio di 
II fase, IX-XI sec.), e, al di sotto di questa, un lacerto pavimentale in mosaico 
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tessellato lapideo policromo (chiesa di IV/V-VIII sec.). Questa sequenza 
stratigrafica sembra confermare quanto registrato nel 2011, quando, a est 
della apertura poi tamponata, erano stati individuati un piano pavimentale 
in lastre marmoree e, al di sotto, un secondo piano pavimentale in tessellato 
policromo a tessere lapidee. Il lacerto musivo trovato nel 2011 presentava 
una decorazione a cubi prospettici delimitato da una fascia a triangoli, una 
fascia bianca e una greca, mentre quello rinvenuto nel 2013 documenta la 
prosecuzione del pannello a cubi prospettici, un secondo pannello definito da 
una treccia policroma a due capi, di cui però non si può dire il riempimento, 
e caratterizzato da una serie di ottagoni, di cui uno decorato da quadrati 
concentrici e rosette a quattro petali. 
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Giriş

2013 yılı Bergama kazılarında öncelikle “kentsel bir organizma bütünü ola-
rak Hellenistik başkent“ adlı araştırma programına ağırlık verilmiştir. Kazı ça-
lışmalarının odak noktasını ise, batı yamaçta yeni keşfedilmiş olan muhtemel 
kayalık kutsal alanlar; Güneydoğu Nekropolü’ndeki incelemeler ile batı yamaç-
taki yüzey araştırmasının devamı; Kızıl Avlu ve Gymnasion’daki restorasyon 
oluşturmaktaydı. Ayrıca, Pergamon çevresindeki prehistorik yüzey araştırması 
da şimdilik sona ermiştir. Aşağıda, seçilmiş alanlarda yürütülen çalışmalar ve 
bunların en önemli sonuçlarına kısaca değinilecektir (Resim: 1. 2).

aKroPoliS’in Batı YamaCı 

Yüzey araştırması

Batı yamaçtaki 2013 yılı yüzey araştırması üç bölümü kapsar: (1) 2012 yı-
lında haritaya eklenen yapı kalıntılarının detaylı kaydedilmesi, (2) zeytinlik 
adlı alandan Selinos kıyısına kadar uzanan alandaki tüm buluntuların belge-
lenmesi, (3) Kazancı Köprüsü’nün çizimi.

* Prof. Dr. Felix PİRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü. İnönü Cad. No: 10 34437 Gümüşsuyu-İstan-
bul/TÜRKİYE.
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2012 yılında, batı yamaçtaki alansal bölümleme ve yapılaşmanın niteliği 
hakkında çabuk ve eksiksiz bir fikir edinebilmek için; belirlenmiş buluntu 
yerleri dışında kalan yapı kalıntılarını, şimdiye dek yapıldığı gibi 1:200 ye-
rine, 1:1000 ölçekle çizmeyi kararlaştırmıştık1. 2013 sezonu başlamadan önce 
meydana gelen yangınlar sonucunda açılan batı yamacın güney bölümündeki 
çalışmalar tamamlanmış ve bir önceki yılın sonuçları tekrar kontrol edilmiş-
tir. Akropolis’in doğu, kuzey ve batı yamacının belgelenmesinde standartlık 
sağlandığından, 1:200 ölçek uygulamasına geri dönülmüştür. Bu konudaki 
çalışmalar 2013 yılında ilerletilmiş olup bunların tamamlanması için en az iki 
kazı sezonuna ihtiyaç vardır.

Bu çalışmaların ağırlık noktasını Demeter Kutsal Alanı’nın güney batı-
sındaki dik yamaçta bulunan bir alan oluşturmaktaydı. Bu alan ‘1. Bulun-
tu Yeri’ olarak tanımlanmıştır (Resim: 3). Söz konusu buluntu yeri, yamaç 
yukarı ilerleyen 2. Basamaklı Yol’dur. Yol, buluntu yerinin güneyindeki bir 
kanalın küçük bir bölümü nedeniyle 2012 yılında incelenmişti2. Çok sayıdaki 
basamak ve kanal kaplama levhaları ile yanlardaki duvarlar, 1,6 m. geniş-
liğindeki yolun rekonstrüksiyonunu mümkün kılmaktadır. Söz konusu yol, 
AA Yapısı’nın aşağısına kadar izlenebilmektedir (Resim: 3). Roma Dönemi 
blok taş işçiliğine sahip yüksek bir duvar, buluntu yerinin üst sonunu oluş-
turmaktadır. Duvarın batı yarısına kemerli bir niş (yük. 3,70 m., gen. 1,60 m., 
der. 0, 63 m.) oyulmuştur (Resim: 4). Duvarın yeri, kuzeye doğru yükselen 
araziyeye uydurulmuştur. Ören yeri içinde dikkat çeken konumuna rağmen 
önceki araştırmalarda dikkate alınmamış olan bu duvar3, ‘AA Yapısı’ olarak 
adlandırdığımız büyük yapı kompleksinin bir bölümü olmalıdır. Bu yapı en 
az bir teras daha kaplamaktaydı. Söz konusu yapıya ait ve etrafta dağılmış bi-
çimdeki mimarî elemanları birbirine bağlayan öğe kayaya oyulmuş bir galeri 
olabilir. AA Yapısı’na ait nişli duvarın kaydedildiği sırada keşfedilmiş olan 
bu galeri, atık su kanalından ziyade su haznesi olmalıdır (Resim: 3. 5). Çünkü 
yamaca paralel olarak başlar ve olasılıkla batıya doğru devam eder.

1 Pirson 2013, 85.
2 Pirson 2013, 89 Res. 4.
3 Conze ve diğ. 1912/1913.
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Bu yılki yüzey araştırmasının ana görevi, Eumenes surlarının içinde kalan 
ve Akropolis’in batı yamacındaki yapı kalıntılarının belgelenmesinin tamam-
lanmasıydı. Tepe eteğinde yer alan ve günümüzde zeytin yetiştirildiği için 
“zeytinlik” olarak adlandırılan bir vadide çok sayıda kaya işçiliği, duvar ka-
lıntıları, kanallar bulunmaktaydı (Resim: 3). Bu alan batısında, modern bir yol 
ile büyük ve yüksek bir Roma Dönemi yapısı (batıdaki Aşağı Gymnasion)4 
tarafından sınırlamaktadır (Resim: 6). Vadi, kuzey ve güneyde, yamaç aşağı 
dik inen iki masif kayalıkla çevrelenmiştir. Kaya işçiliklerinin tümü burada 
bulunmaktadır. Kuzeydeki kayalık alan ‘3. Buluntu Yeri’ olarak kaydedilmiş 
olup güneyde uzayan alan ise üç buluntu yerine ayrılmıştır (Resim: 7). Vadi 
tabanındaki teraslar zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Burada herhangi bir tarihî ka-
lıntı görülmemekle birlikte, vadi tabanınında yerleşimin yoğun olduğu şüp-
helidir. zira batı yamacın engebeli yapısı, geniş bir çukurluğun vadide birleş-
tiğini açıkça göstermektedir. Akropolis düzlüğünün alt yarısını oluşturan bu 
çukurluğun en üst bölümünde Tiyatro bulunmaktadır (Resim: 3)5. Selinos’a 
(Bergama Çayı) akan su, özellikle kış aylarında, büyük ölçüde bu çukurlukta 
birikiyordu. Bu özel durum, geniş bir kanal sisteminin yapımına yol açmıştır 
(Resim: 7). Söz konusu kanal sistemi, sözü edilen büyük Roma yapılarını da 
kapsayan 5. Buluntu Yeri’nde yer alır. 

Kuzeydeki kaya formasyonu, doğu - batı yönünde yükselen dört teras 
düzlüğüne ayrılmış olup bunlar basamak ve geçitlerle birbirine bağlanmıştır 
(Resim: 7). Kısmen özenli biçimde düzlenmiş kaya zeminindeki kanal, niş ve 
oyuklar, herbirinin farklı bir işlevi olduğunu göstermekte, fakat bunların ne 
olduğu bilinmemektedir. Yaklaşık 40 m.den fazla bir bölüme yayılan bu alan-
daki birbirine hemen hemen paralel teras ve geniş kaya işçilikleri, bunların 
planlı bir şekilde yapıldığını gösterir.

4. Yol’un güneybatıya devamı (Resim: 3), 2. ve 18. Buluntu Yeri’ni kap-
sayan vadinin kuzeyinde anlaşılabilmektedir. Belgelenmesi 2012 yılında ta-

4 U. Wulf, Der Stadtplan von Pergamon. zur Entwicklung und Stadtstruktur von der Neugrün-
dung unter Philetairos bis in spätantike zeit, IstMitt 44, 1994, 162 Res. 4. 5.

5 Bkz.: Pirson 2013 Res. 5. 6.
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mamlanan 18. Buluntu Yeri’ni (Resim: 7) kayalık formasyonun kenarına pa-
ralel devam eden iki kanal simgelemektedir. Kanallardan biri içinde su künk-
leri barındırmaktaydı. Kanalların yapısı (tıpkı PE10 Sy 01 No.lu bölgede ve 6. 
Buluntu Yeri olarak belirlenen 4. Yol’un devamı gibi) 18. Buluntu Yeri’ndeki 
(Resim: 3) vadinin güney üstünde bir yol güzergâhının varlığına işaret eder. 
Kanalların etrafındaki diğer kaya işçilikleri, yol boyunca yoğun bir yapılaş-
mayı göstermektedir. Yolun devamına dair ipuçları, 2. Buluntu Yeri’nin gü-
neybatısındaki alanda bulunur (Resim: 7).

3. Buluntu Yeri’nin karşısında bulunan vadinin güney kenarında, antik 
yapılaşmaya dair sayısız ipucu gözlenmiştir. Bunlar bir sıra hatıl deliği ve bü-
yük bir kaya nişidir (Resim: 8). Niş iki kaya çıkıntısının arasına yerleştirilmiş 
olup, vadiye bakmaktadır (Resim: 7). Nişin önünde, yatay ve dikey yontulan 
kaya yüzeylerinin de gösterdiği gibi, basamaklı ve dar bir ön mekân yer alır. 
Nişin, sarp kayalığın yüksek bir noktasında oluşu, onun büyük bir mekânın 
bir bölümü olduğunu gösterir. Bu nedenle, bir kült heykeli barındırmak gibi 
önemli bir işlevi olduğu yakın bir ihtimaldir. Söz konusu yer, alışılmışın dı-
şındaki noktayı koruyan ya da vadideki sellerle ilgili olabilecek tanrısal güç-
lerin tapım gördüğü küçük bir doğal kutsal alan olabilir. 

Daha önce de bahsedildiği gibi, vadiyi batı yönünde büyük bir Roma Dö-
nemi yapısı sınırlamaktadır (Resim: 3). Yapı, Selinos (Bergama Çayı) kıyısın-
daki batıya ilerleyen antik tahkimata paralel biçimde oturtulmuştur. Hamam 
gymnasiumu olması muhtemel bu yapı, yüzey araştırması çerçevesinde kısaca 
belgelenmiştir.

 5. Buluntu Yeri batıda Selinos kıyısına kadar uzanmaktadır ve burada-
ki kıyı tahkimatı 120 m.ye kadar izlenebilmektedir (Resim: 3). Söz konusu 
tahkimat opus caementitium tekniğinde, plan itibarıyla nehir kıyısının şeklini 
yansıtır. Tahkimat duvarındaki üç kanal, suyun Selinos’a boşaltılmasına ya-
rıyordu. İki kanal da (005 ve 006) belirlenmiş olup 005 kanalı 70 m. derinliğe 
kadar kaydedilmiştir. 005 kanalı (Resim: 9), vadinin batı sonu seviyesinde 
kuzeydoğuya kıvrılır (Resim: 7) ve tekrar vadinin ortasına yönelir. Batı ya-
macın ortasındaki çukurluğun drenajı bu şekilde sağlanmaktadır (bkz. yuk.). 
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Drenajın varlığı, kanaldan hemen hemen dik açıyla çıkan 6 küçük kanal ve bu 
kanala bağlı farklı boyutlarda birçok su künkü ile güçlenmektedir. Buna göre, 
vadi çukurluğunun en azından alt bölümü 2. Teras’a kadar bir kanal sistemi 
ile kaplıydı. Bu sistem, suyun vadiden atılmasına yarıyor ve vadinin sonun-
daki Gymnasium’u su taşkınlarından koruyordu.

Kanallardan birinde, yazıtlı büyük bir mermer stelin kapak olarak kulla-
nılmış olması ilginçtir. Küçük boyutlu harflerden oluşan bu yazıt M.Ö. 2. yüz-
yıl sonu ya da M.Ö. 1. yüzyılın ilk çeyreğine aittir. Söz konusu yazıt, yüzyılı 
aşkın bir süredir Bergama’da saptanmış en uzun yazıt olup Geç Hellenistik 
ve Erken İmparatorluk Dönemine ait kent tarihi için önemli bir belge niteli-
ğindedir.

arkeolojik Kazılar

Hellenistik kentteki kazılar, batı yamaçtaki yol ve kanalları izlemek için iki 
sondaj ve temizlik çalışmaları ile olası doğal kutsal alanlardan birindeki kazı 
çalışmasını kapsamaktadır (Resim: 2). 

1. Sondaj ve temizlik çalışması, batı yamacın kuzeyindeki 17. Yol’un belir-
lenmesine yönelikti (Resim: 3). Akropolis’e giden modern yolun kenarında, 
2010 yılında açılan bir kanal nedeniyle burada bir yol olduğu tahmin edil-
mekteydi6. Kanal dolgusunda ele geçirilen buluntular, tabakayı şimdilik M.Ö. 
1. yüzyıla tarihlemekle birlikte, geç Hellenistik Dönemde tekrar işlevini yiti-
ren bu kanalın yapımı için bir terminus ante quem teşkil eder. Merdivenli yolu 
yanlardan sınırlayan duvarlar batıda olduğu gibi doğuda da tanınabilmekte-
dir ve genişlikleri olan 3,40 m.ye kadar rekonstrüksiyonu mümkündür. 

Terasın kuzey sınırını teşkil eden yol izinin varlığı önceki yıl yapılan jeofi-
zik ölçümlerindeki veriler nedeniyle tahmin edilmekteydi (Resim: 3)7. Bu yıl 
ise, batı yamacın güneyindeki dik bir arazide atık su kanalı olan merdivenli 
bir yol olarak kanıtlanmıştır (Resim: 10). 2010 ve 2012 yılında, Akropolis’in 

6 Pirson 2011, 129 Res. 59 („Kanal 2“).
7 Pirson 2013, 97 v.d. Res. 24. 25.
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batı yamacında yürütülen yüzey araştırmalarında 6 adet kaya kutsal alanı 
saptanmıştır8. Bu alanlardan iki veya üçü, iki yıllık bir araştırma programı 
çerçevesinde incelenecektir9. Araştırmaya en büyük kutsal alandan (4. kutsal 
alan, PE12 Sy 01) başlanmış ve bu alan 01 olarak tanımlanmıştır (Resim: 2.11). 
Burada amaçlanan, temizlik çalışmalarının ardından yapının işlevini belirle-
mekti. Sayısız duvar izi ve kaya işçiliğinin açığa çıkarılmasına rağmen yapı-
nın kaya kutsal alanı olduğu henüz kesin değildir. Bu alanın kült ya da işlik 
yeri gibi bir işleve sahip olduğunu doğrulayan herhangi bir küçük buluntu 
da ele geçirilmemiştir. Bu alan çok sayıda niş ve oluklar ile işlenmiş ya da 
doğal bırakılmış kaya yüzeyleri ile kendini gösterir. Alanın kullanım amacına 
yönelik olarak şimdilik şunlar söylenebilir: Kapıkaya Kutsal Alanı’na bakan 
fevkalâde manzarasıyla alanın konumu; kısmen pratik amaçlar için uygun 
olmayan ve birbirinin benzeri sayısız kaya nişi ve suyun varlığı, burasının 
bir kült yeri olduğuna işaret etmektedir. Bunlara ek olarak, doğu yamaçtaki 
kesin işlevi bilinmeyen fakat işlik olarak adlandırılan alan ile benzerlik söz 
konusudur10. “4. Kutsal Alan“ın kült ile ilgili olduğuna dair, toplu biçimde 
bulunmuş terrakotta figürinler ya da kült amaçlı kullanılan kap kaçak gibi, 
ipuçları bulunmamaktadır. Diğer yandan ise söz konusu alan, heyelan tehli-
kesi nedeniyle konut için uygun değildir ve suyun sürekli olmayışı sebebiyle 
suya ihtiyaç duyulan bir üretim atölyesi de olamaz. Umuyoruz ki, 2014 yılı 
kazıları bu soruları açıklığa kavuşturacaktır.

SonuÇlar

Akropolis’in batı yamacında bu yıl sürdürülen çalışmalar, yerleşimin yo-
ğunluğu ve bölümlenmesi ile ilgili bilgilerimizi bir kez daha genişletmiştir 
(Resim: 3). Buna göre, rekonstrüksiyonu şimdiye dek sadece bir varsayım 
olan 1., 2. ve 17. güzergâh belirlenebilmiştir. Hemen hemen doğrusal biçimde 

8 Bkz. Pirson 2013, 93–97 Res. 17–23.
9 Akropolis’in doğu yamacındaki kutsal alanların araştırılmasını destek ve bilime yönelik bu kat-

kılarından dolayı Fritz Thyssen Vakfı’na (Fritz Thyssen Stiftung) teşekkür borçluyuz. Söz konu-
su proje, bu metnin yazarı ve Güler Ateş (Heidelberg – Manisa) tarafından yürütülmektedir.

10 Bkz. Pirson 2010, 150–156.
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yamaç yukarı çıkan merdivenli sokaklar şehircilik prensibini vurgular ve aynı 
zamanda yoğun ya da seyrek yerleşimlerde belirleyici bir rol oynamakla bir-
likte arazinin topografik olarak zorluğunu da gösterir. Yol genişlikleri (2. Yol 
1,60 m.; 17. Yol 3,40 m.) ile ilgili yeni veriler, önceki yıla ait bilgileri (9. Yol 2,56 
m.; 6. Yol 2,78 m.) ilerletmiştir. Yol genişliklerinin çeşitliliği ve dik arazide yer 
alan 2. Merdivenli Yol’un en dar yol oluşu, söz konusu yolların arazi şartla-
rına uydurulduğunu gösterir. Yolların tam olarak çizgisel bir hat izlemediği, 
sadece yapılaşmanın olduğu önemli teraslara ya da arazinin izin verdiği uy-
gun yerlere yöneldiği de gözlemlenmiştir. Bu yollar, doğu yamaçtakiler (4,50 
m.) kadar geniş değildir. Batı yamaçtaki yerleşimin kronolojisi için 1. Sondaj 
büyük bir önem taşır. Çünkü bu sondaj, M.Ö. 1. yüzyıla ait yol dolgusu ile bir-
likte batı yamacın yapılaşma tarihi için terminus ante quem teşkil eder ve aynı 
zamanda az miktardaki yolun kullanım dışı bırakıldığını gösterir.

Batı yamacın aşağısında “zeytinlik”, vadi kenarındaki buluntular, ara-
zinin en zor kısımlarında dahi yoğun bir alan kullanımı olduğunu gösterir. 
Kentteki yapılaşma ile birlikte bu alanları, alışılmışın dışında arazi koşulları 
özellikle çekici kılıyordu. Vadi sonundaki Aşağı Batı Gymnasiumu’nun yapı-
mı, batı yamacın Roma Dönemi şehir dokusundaki önemini göstermektedir. 
Görünüşe göre, inşaat arsası olarak bu arazi o kadar çekiciydi ki, yağmurlu 
mevsimlerde yamaçtan akan suya karşı kapsamlı bir kanal sisteminin yapı-
mından dahi kaçınılmamış ve gymnasionun yapımı için gerekli koşullar oluş-
turulmuştur.

F. P.

aşaĞı aGora’DaKi YEni araştırmalar 

1900-1902 yıllarında W. Dörpfeld tarafından kazılan Aşağı Agora’daki in-
celemeler, 2013 yılında yeniden başlamış ve bu konudaki kısa önrapor, agora 
planı ile yayınlanmıştır11. Kısa bir ek niteliğindeki bu plan12, Agora ile ilgili tüm 

11 W. Dörpfeld, Die Arbeiten zu Pergamon 1900-1901. Die Bauwerke, AM 27, 1902, 16–35. 
12 W. Dörpfeld, Die Arbeiten zu Pergamon 1902-1903. Die Bauwerke, AM 29, 1904, 114 v.d.
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bilimsel öneriler için bir temel teşkil eder13. Boyutları bakımından, Hellenistik 
Pergamon’un en büyük yapıları arasında yer alsa da, Agora ile ilgili ilk sonuçlar 
geçici niteliktedir. Bu nedenle Agora’daki yeni incelemeler, uygun bir belgele-
meye dayanarak, yapı tarihi ile ilgili soruları ve yapının şehircilik bağlamındaki 
işlevini açıklığa kavuşturmayı amaçlar. Bu amaç için gerekli şartlar, yapının 
inşa evrelerini de içeren ayrıntılı çizimi ve buna dayanan bir rekonstrüksiyon 
ve ayrıca her bir yapı evresinin kesin biçimde tarihlendirilmesidir. Bu amaca 
yönelik olarak, proje çerçevesine uygun, arkeoloji ve mimarlık tarihî disiplin-
lerini içeren ve üç sezonu kapsayan (2013-2015) bir çalışma söz konusudur14. 
Agora’daki çalışmalara paralel olarak, Alman Arkeoloji Enstitüsü ile Berlin 
Devlet Müzeleri arşivindeki eski kazılara ait belgeler de değerlendirilmektedir. 

Mimarî çizim ve sondajlarla elde edilen ilk sonuçlara bakıldığında (Resim: 
12), Dörpfeld’in önerdiği kronolojiden farklı olarak çok sayıda kullanım ev-
resinin olduğu görülmektedir. Kullanım evreleri iki noktada temsili olarak 
gösterilecektir. Araştırmanın bu aşamasındaki problem, Agora’da göreceli 
kronoloji sunan sayısız bulgunun kesin bir kronoloji sistemine oturtulması-
dır. Gelecek kazı sezonundaki yeni sondaj ve keramik buluntuların değerlen-
dirilmesiyle bu konuda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz. Son araştırma 
sonuçları, Aşağı Agora’daki inşa ve kullanım evrelerinin bugüne dek varsa-
yıldığından daha çeşitli olduğunu göstermektedir.

B. E. – A.Ö.

GünEYDoĞu nEKroPolü’nDEKi arKEolojiK Kazılar  

Güneydoğu Nekropolü, 2007 yılında teleferik inşası sırasında Bergama 
Müzesi tarafından keşfedilmiştir. 

13 Diğer araştırmalar detaya yönelik sorularla ilgilidir. Bunun için bkz.: W. Radt, Ungewöhnliche 
Kapitelle von der unteren Agora in Pergamon, IstMitt 39, 1989, 455–461; Aşağı Agora’nın ilk 
evresini belirlemek amacıyla 2007 yılında yapılan son kazılarda da yapı hakkında yeni bir bilgi 
elde edilememiştir. Karş.: Pirson 2008, 102–104.

14 Mimarî belgeleme Arzu Öztürk idaresindeki bir ekip, arkeolojik çalışmalar ise Burkhard Emme 
(Freie Universität Berlin) tarafından yürütülmüştür. Proje Fritz Thyssen Vakfı (Fritz Thyssen 
Stiftung) tarafından finanse edilmiş olup, bilime yapmış oldukları bu büyük desteklerinden do-
layı vakfa teşekkür borçluyuz.
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Müze ile birlikte yürütülen kurtarma kazılarını15, Pergamon kazısının 2011 
yılındaki diğer bir araştırması izlemiştir. Bu araştırmanın amacı, mezarlığın 
genişlemesi ile ilgili soruları cevaplamak ve yeni incelemelere zemin hazırla-
maktı16. Bu araştırmaya dayanarak, nekropolün ulaşılabilir bölümlerini açığa 
çıkarmak amacıyla 2013 yılında iki yıllık yeni bir proje başlatılmıştır. Bu pro-
jede gömme gelenenekleri ve bununla ilgili diğer faaliyetler ve ayrıca me-
zar sahibinin antropolojik incelemesi de ağırlıklı bir yer tutar17. Çalışmalara 
paralel olarak, yeni kazılara hazırlık amacıyla 2007 ve 2011 yılı buluntuları 
değerlendirilmiştir18.

2013 yılı kazıları, önceki kazı alanının (2011) kuzeyinde olup 12 x 10 m.lik 
bir alanı (PE13 Ar 02) kapsamakta ve eski sondajları da (10, 13) içine almakta-
dır. 10. sondajın kuzey profilindeki stratigrafiden yola çıkarak, mezar üzerin-
deki moloz tabaka kaldırılmıştır. Mezarlar 2014 yılında açılacaktır. 

Kazı yerindeki 1–1,4 m. derinliğinde masif yamaç akıntısının kaldırılma-
sıyla (Resim: 13), alanda Roma mezarları üzerindeki antik dolgu tabakası 
ortaya çıkarılmıştır. Alanın tabakalara göre dikkatlice kazılması sayesinde, 
topoğrafyanın bugünkü hâlinden farklı olan Antik Döneme ait nekropol ön-
cesi arazi şekli tekrar ortaya çıkarılmıştır. Yeni proje, gömütlerin incelenme-
sinin yanı sıra, gömme geleneğinin bir bölümü olan nekropolün bütünüyle 
değerlendirilmesi açısından da önem taşır. Buna göre, Antik Çağda doğal ve 
kentsel alandan hangisinin mezarlık için uygun görüldüğü, kültür tarihi açı-
sından önemli bir noktadır. 

2013 yılı kazılarında bulunan tek gömüt, yeni doğmuş bir bebeğe ait olup 
antik dolgunun üzerindeki yıkıntı tabakasında saptanmıştır. Aynı stratigra-
fik kontekst içerisinde çok sayıda hayvan kemiği bulunmuştur. Bu kemikler 
yamaç akıntısına ait değildir, aksine bilinçli olarak konmuştur. Keramik bul-

15 U. Mania için bkz.: Pirson 2007, 112–118.
16 Pirson 2012, 190–201.
17 Çalışmaları yeniden destekleyen Gerda Henkel Vakfı’na (Gerda Henkel Stiftung) çok teşekkür 

ederiz. 
18 Paleoantropoloji sorumlusu Wolf-Rüdiger Teegen’dir (Münih). Pergamon nekropolleri ile ilgili 

eski kazıların arkeolojik değerlendirmeleri Ute Kelp tarafından ve Alman Araştırma Topluluğu 
ve diğerlerinin katkılarıyla (Michael Heinzelmann [Köln] ile birlikte) yürütülmüştür.
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gular, bu tabakanın en geç Geç Bizans Döneminde oluştuğunu gösterir. Asıl 
inceleme amacının dışında olsa da, bu buluntu Bizans Döneminde yenidoğan 
gömütleri ve kültür tarihi açısından önemli bir buluntudur.

F.P.

PErGamon – 2013 Yılı Koruma Çalışmaları

2013 yılı koruma çalışmalarında, Kızıl Avlu ve Hellenistik Gymnasion’da 
yıllardır süren restorasyon ön plandaydı. Çalışmalar arasında 2012/13 kışın-
da yıkılan, Akropolis’in doğu yamacındaki surun Geç Antik Döneme ait bö-
lümünün ayağa kaldırılması da yer almaktaydı. Önceki yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da uzun vadeli konservasyon planlaması için gerekli mimarî çizimler 
ve yapılardaki tahribatın belirlenmesi gibi geniş kapsamlı yapı çalışmaları da 
sürdürülmüştür. 

Studiosus Vakfı (Münih) tarafından finanse edilen, Kızıl Avlu’daki büyük 
destek heykellerinin restorasyonu ve ayağa kaldırılması tamamlanmış ve 
26.9.2013 tarihinde bir kutlama ile teşhire açılmıştır. Çalışma sezonunu, bü-
yük destek figürünün restorasyonunun tamamlanması belirlemiştir (Resim: 
14). Heykel bütünlüğü ve statik bakımından, karyatidlerin alt bölümlerindeki 
kırık yerlerin mermerle tamamlanması zorunlu idi. Heykellerin ayağa kaldı-
rılması tümleme sonrasında gerçekleştirilmiştir. Geniş kapsamlı diğer çalış-
malar, avluda heykellere eşlik eden iç donanımın 4,60 m. genişliğindeki bölü-
münde yürütülmüştür. Pavonazetto, koyu renk Afyon ve beyaz Prokonessos 
mermeriyle satranç tahtası şeklinde döşenen zemin kaplama, bu büyük antik 
yapının çok renkli iç donanımı hakkında fikir vermektedir. Güney duvarın 
bitimindeki oturma bankları ve postament kaplaması da restore edilmiştir. 
Eldeki parçalar orijinal malzeme ile tümlenmiştir. Tamamlanan bölümlerin 
belirginleşmesi ve yeni mermerin göze çarpmaması için, tüm yüzeyler dişli 
keskiyle düzeltilmiştir. Son olarak, avlunun renkli mermer levhaları, amaçla-
nan renk oyununu korumak amacıyla mat bırakılmıştır. Kızıl Avlu’nun gü-
neydoğu köşesini taşıyan Roma Dönemi tonozundaki tuğla duvar, platform 
gibi öğeler de sağlamlaştırılmış olup bu çalışmalar yeni ziyaretçi konsepti çer-
çevesinde önemli rol oynayacaktır.
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Pergamon’daki restorasyon çalışmalarına paralel olarak, İzmir İl Kül-
tür Müdürlüğü’nün yürüttüğü büyük bazilikanın güney duvarının onarımı 
ile kuzey yuvarlak kulenin korunmasına ve arkeolojik incelemelere devam 
edilmiştir. İl Kültür Müdürlüğü’nün bu çalışmalarına bilimsel ve kavramsal 
çerçevede tarafımızca eşlik edilerek, bu antik metropolün arkeoloji mirasının 
korunması adına, geleceğe yönelik birlikte bir adım atılmıştır. 

Gymnasion’da, önceki yıl ağır araçlarla boşaltılan –Dörpfeld zamanında 
antik yol kenarında bırakılan – molozlardan oluşan tepenin toparlanmasına 
devam edilmiştir19. Çalışmalar sırasında tarak kullanılmakla beraber, has-
sas noktalarda elle çalışılmıştır. Yüzyılı aşkın bir süredir görülmeyen destek 
duvarı böylelikle tümüyle açılmış, belgelenmiş ve kısmen restore edilmiştir. 
Çalışmaların ağırlık noktasını doğu merdiveninin sağlamlaştırılması oluş-
turmakta olup, pencere açıklığı restore edilmiştir (Resim: 15). Palaestra’da-
ki Roma Dönemi galerisinin cephesine ait büyük mimarî parçalar tarayıcı ile 
kaydedilmiş olup yapının kuzeybatı köşesinin kısmen onarımı için gerekli 
zemin hazırlanmıştır. Her iki proje de J. M. Kaplan (New York) ve Studiosus 
Vakfı (Münih) tarafından desteklenmiştir.

rESim KaYnaKÇaSı
Tüm resimler Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Pergamon Arşivine aittir 

(İstanbul – Berlin).
Resim: 1. 2: A. Wirsching (Wulf 1994, Ek. 6)
Resim: 3: E. Wegmann – V. Stappmanns. Düzenleme: A. Wirsching
Resim: 4: F. Pirson
Resim: 5. 7: İ. Yeneroğlu
Resim: 6. 10. 13: A. Weiser
Resim: 8. 9: Y.-M. Lee – A. J. Schwarz
Resim: 11: B. Ludwig
Resim: 12: B. Emme
Resim: 14. 15: M. Bachmann  

19 Bunun için bkz.: M. Bachmann: Pirson 2013, 156 v.d.
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Resim 1: Pergamon. 2013 yılı çalışma alanlarının tümü.
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Resim 2: Pergamon. 2013 yılı çalışma alanları. Eumenes Dönemi kenti (kazı, yüzey araştırması 
ve mimari belgeleme).
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Resim 3: Pergamon Akropolisi. Batı yamacı. Yapı kalıntıları, jeofizik ölçümleri ve yol 
güzergâhının rekonstrüksiyonu (2013’teki durum).
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Resim 4: Pergamon Akropolisi. Batı yamacı. 1. Buluntu Yeri’nin güneyden görünümü. 
Ortada AA Yapısı’nın nişli duvarı.

Resim 5: Pergamon Akropolisi. Batı yamacı. 1. Buluntu yeri. Galerinin ön bölümü.
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Resim 6: Pergamon Akropolisi. Batı yamacı. 5. Buluntu Yeri. Batı’daki Aşağı 
Gymnasion’un batı cephesi. (kuzeybatıdan).

Resim 7: Pergamon Akropolisi. Batı yamacı. 2., 3., 5 ve 18. Buluntu Yeri (PE 12 Sy 01). Plan (Öl-
çek: 1:1000).
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Resim 8: Pergamon Akropolisi. Batı yamacı. 2. Buluntu Yeri. Büyük Kaya nişi (kuzeyba-
tıdan).

Resim 9: Pergamon Akropolisi. Batı Yamacı. 5. Buluntu Yeri, Kanal 005. Yan kanal ile 
birleşen bölüm (batıdan).
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Resim 10: Pergamon Akropolisi. Batı Yamacı. Sondaj 2 (batıdan).

Resim 11:  Pergamon Akropolisi. Batı Yamacı. 1. Alan (olası kutsal alan 4, kuzeybatıdan).
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Resim 12: Pergamon. Aşağı Agora. 37. Mekân’daki 4. Sondaj. Taban alt dolgusunun kaldırılma-
sından sonraki durum.

Resim 13: Pergamon. Ön kent. Güneydoğu Nekropolü. 2013 yılı kazı alanına kuzeybatıdan bakış.
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Resim 14: Pergamon. Kızıl Avlu. Sekhmet Heykeli’nin rekonstrüksiyonu ile diğer des-
tek heykellerinin sergilenişi.

Resim 15: Pergamon. Gymnasium. Doğu merdivenlerindeki pencere ile duvar gedik-
lerindeki dolgu.
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ASSoS KAZISI 2013 YILI ÇALIŞMALARI1

Nurettin arslaN*
beate bÖhlENdorF-arslaN

caner bakaN
Mehmet ayaz

2013 yılındaki kazı programında agora ve çevresindeki yapıların araş-
tırılmasına devam edilmiştir. Bu kapsamda Kuzey Stoa, Bouleuterion ve 
Agora’nın batısındaki dükkanların bulunduğu alanlarda kazı çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Kazılarda elde edilen arkeolojik veriler Assos Agorası hak-
kında bu güne kadar kabul görmüş bilgilerin yeniden gözden geçirilmesinin 
zorunlu olduğunu ortaya koymuştur.

KUZEy STOa

Agora’nın kuzeyini sınırlayan stoanın batısında geçmiş yıllarda yapılan 
kazılar ile kamusal yapının içerisindeki dolgu toprağı yürüme seviyesine ka-

* Prof. Dr. Nurettin ARSLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üni. FEF Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/
TÜRKİYE. narslan@hotmail.de

 Doç. Dr. Beate BÖHLENDORF-ARSLAN,  Römisch-Germanisches zentralmuseum, Forschung-
sinstitut für Archäologie, Mainz/ALMANYA. boehlendorf@rgzm.de;

 Arş. Gör. Caner BAKAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üni. FEF Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/
TÜRKİYE. canerbakan@comu.edu.tr

  Arş. Gör. Mehmet AYAz, Çanakkale Onsekiz Mart Üni. FEF Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/
TÜRKİYE. mehmetayaz@comu.edu.tr

1 Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi’ne bağlı Behram Köy’de bulunan Assos kentindeki kazılar 11 Tem-
muz 2013 tarihinde başlayıp 14 Ekim 2013 tarihinde sonlandırılmıştır. Çalışmalarda Çanakkale 
Onsekiz Mart., Bilgi, Yıldız Teknik., İstanbul, Kocaeli üniversitelerinden Arş.Gör. Bilge Bal, Os-
man Çapalov, İdil Malgil, Ece Konuk, Burcu Aydil, Gamze Yerli, Oya Tuncer, Seçkin Akçiçek, 
Figen Bakan, Amber Öncel, Dilek Tuna, Aysel Yiğit, Nuriye Çetinoğlu, Sinem Anarat, Gözde 
Yılmaz, Fatih Gündoğdu, Engin Dirik, zeynep Kayış, Kübra Yenen, Ezgi Buse Ülger görev al-
mıştır. Bakanlığı Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nden Mehmet Fuat Özçatal temsil etmiştir.
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dar kazılmış ve çevreye dağılmış olan sütun ve duvar blok taşlar yerlerine 
konulmuştur. Kuzey Stoa’nın inşa yılının test edilmesi amacı ile iç mekânın 
ortasındaki sütunlara paralel uzanan açma içerisinde daha erken bir yapının 
temeli ile karşılaşılmıştır. Bu yapının boyutlarını belirlemek için kazılar doğu-
ya doğru genişletilmiştir. Stoanın birinci kat seviyesine kadar yükselen dolgu 
tabakasının ilk dört metresi, kısa sürede atılmış moloz taşlardan oluşmakta-
dır. Dolgu içerisindeki az sayıdaki seramik örnekleri, M.S. 6. yüzyıla tarih-
lenmiştir2. Kısa bir sürede oluşan en üst dolgunun altındaki ikinci tabakanın 
kalınlığı, 1,70 m. olup stoanın yürüme seviyesi ile son bulmaktadır. Üsttekine 
oranla daha fazla buluntu ele geçirilen tabakada, seramik parçaları dışında, 
dokuma tezgâhı ağırlıkları, terrakota ve mermerden heykel parçaları, ezme/
mortar parçası, çeşitli bronz objeler ve iki adet sikke de bulunmuştur.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, stoanın altındaki erken yapının incelen-
mesi için stoanın yürüme seviyesi altına inilmiştir. Yürüme seviyesinden 50 
cm. sonrasında, söz konusu yapının temel duvarını oluşturan kesme taş blok-
ları ile karşılaşılmıştır. Genişliği 32 cm. olan bosajlı duvarın, diğer alanlara 
göre daha iyi korunmadığı anlaşılmıştır. Açma, güneye doğru genişletilerek 
erken yapının zemini görünür hâle getirilmiştir. Söz konusu zemin çakıl kum 
ve topraktan oluşmaktadır (Resim: 1). Oldukça sert olan zeminin kalınlığı, 
ana kayanın eğimine göre değişmektedir. Erken yapının zemini ile stoanın 
yürüme zemini arasındaki üçüncü tabaka, hiç kuşkusuz Kuzey Stoa’nın inşa 
yılı için önemli veriler barındırmaktadır. Kuzey stoanın inşası sırasında iç 
mekân seviyesinin yükseltilmesi amacı ile bu dolgu yapılmıştır. Stoanın inşa-
sı sırasında işlenen taşlardan arta kalan taş yongaları içerisindeki buluntular, 
Arkaik Dönemden Hellenistik Döneme kadar uzanmaktadır. Erken yapının 
da zemininin küçük bir bölümü kaldırılmıştır. Ancak ana kaya ile yürüme 
zemini arasındaki dolgun çok ince olması (10-15 cm.) nedeni ile çok az ve 
küçük parçalar hâlinde seramikler ele geçirilmiştir. Bu çalışma sonrasında, 
erken yapının doğu sınırı için gelecek yılda kazı alanının genişletilmesi ge-
rekmektedir (Çizim: 1).
2 ARSW Hayes Form 104: Ayaz 2014, s. 47-48; LRC Hayes Form 3: Ayaz 2014, s. 54-60; LRC Hayes 

Form 10: Hayes 1972, s. 345-346; Ayaz 2014, s. 63; Seramiklerle aynı tabakalarda bulunan sikkeler 
için bkz. Ayaz 2014, s. 25-26. 
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Kuzey Stoa’nın iç mekânı dışında, güneye bakan ve önünde sarnıç uzanan 
duvarın temizliği yapılarak çizimi yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında stoa-
nın batıdaki üçüncü sütundan sonra duvarın güneye doğru kaydığı görülüş-
tür. Bu kaymanın büyük bir olasılıkla büyük bir deprem sonrasında meydana 
geldiği düşünülmektedir. Stoanın önünde sütunların oturduğu stylobat du-
varının bazı bölümlerinde kullanılmış devşirme taş bloklar, yapının onarım 
geçirdiğinin somut kanıtlarıdır. Depremlerde Kuzey Stoa’nın zarar görme 
olasılığı ve buna bağlı onarımların ne zaman gerçekleştiği bu alanlardaki ya-
pılacak kazılarla aydınlatılması mümkündür. Ancak M.Ö. 27/6 yılında Batı 
Anadolu’da meydana gelen depremler sonrasında kentlerde büyük hasarlar 
oluşmuştur3. Kentlerin yeniden imarı için Roma Devleti bütçe ayırarak bu 
bölgeye memurlar göndermişlerdir. Şimdi kayıp olan iki yapıya ait arşitrav 
blokları üzerinde Sextus Appuleius’un onarım yazıtları tarihi olayın doğrulu-
ğunu ortaya koymaktadır4.   

GÜnEy STOa

Assos Agorası’nın güney terası önünde yer alan ve en üs katı bir stoa olarak 
tasarlanmış yapının, dört katlı olduğu tahmin edilmektedir. Agorada, Kuzey 
Stoa’dan sonra ikinci büyük yapısı olan Güney Stoa’nın da M.Ö. 2. yüzyıldaki 
yapı programı kapsamında yapıldığı görüşü yaygındır.5 Bu yapının önerilen 
inşa yılının yeniden araştırılması için batı kısımdaki dükkânlardan birinin 
içerisinde kazı yapılmıştır. Yüzeydeki taş bloklar kaldırılarak yüzey toprağı 
kazılmıştır. Bu toprak içerisinde ele geçirilen seramikler, M.S. 2 ve 3. yüzyıla 
tarihlenen masa ve depolama kaplarından oluşmaktadır. Seramiklerle aynı 
yüzyıla tarihlenen iki adet sikke de buluntular arasında yer almaktadır. Yü-
zeyin 10-15 cm. altında yürüme zeminine ulaşılmıştır. Bu tabaka içerisindeki 
buluntularda yine üst tabakadaki ile aynı tarihtendir. Açmanın batısında oda-
nın 70 cm. kalınlığındaki duvarı ortaya çıkarılmıştır. Duvarın doğu tarafında 

3 Eilers-Silanus 1999, s. 77-86.
4 Merkelbach 1976, s. 47-49, nr. 24a-c; Ayaz 2014, s. 9. 
5 Clarke vd. 1902, s. 75-107.
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kalan alanda yoğun kireç içeren sert bir tabakaya rastlanmıştır. Bu katman 
içerisindeki bulgular da önceki tabakalar ile aynı özelliklere sahiptir. Bu taba-
kanın altındaki çalışmalarda M.Ö. 3 – 2. yüzyıllara ait siyah astarlı seramikler 
ile depolama kaplarına rastlanmıştır. Güney Stoa’nın çok küçük bir alanında 
gerçekleştirilen kazıda elde edilen sonuçlar, terasın güneyindeki dükkânların 
Kuzey Stoa ile aynı dönemde yapıldığını desteklemektedir (Resim: 2). Ancak 
Güney Stoa’nın kuzeyindeki birbirlerinden çok farklı taş blok örgüleri, bu ya-
pının kullanımı ve tadilât evrelerinin çok daha fazla olabileceğinin ilk belirti-
leridir. 2014 yılında Güney Stoa yapısının mimarî öğeleri yeniden ele alınarak 
elde edilecek sonuçlara göre yapının restitüsyonu hazırlanacaktır.

BoulEutErıon

Agora’nın doğusu Bouleuterion ile sınırlandırılmıştır. Kare planlı yapının 
agoraya açılan batı yönü beş sütun ve kapılar ile kapatılmıştır. Bouleuterion’un 
kırma çatısı dört sütun ile taşınmaktadır. Kentin en önemli kamusal yapısının 
başında gelen Bouleuterion, Amerikan kazıları6 sonrasında, M.Ö. 2. yüzyıla 
tarihlenmiş ve bu görüş bugüne kadar değişmeden kullanılmıştır. Yapının 
ahşap oturma yerleri, plan özellikleri ve yazıtı dikkate alındığında ise, M.Ö. 4. 
yüzyılın son çeyreğine tarihlenmiştir. Böylece Anadolu’daki bilinen diğer ör-
neklere göre en erken Bouleuterion’un Assos’ta olduğu kesinleşmiştir. Bunun 
dışında yapının içerisinde bulunan ve fonksiyonunun kesin olarak tanımlan-
masını sağlayan boule kelimesinin geçtiği yazıt ayrı bir önem taşımaktadır. 

Bouleuterion’un içerisinde güney duvarına paralel bir sondajın açılarak 
önerilen inşa yılının doğruluğun kontrol edilmesi hedeflenmiştir; yapının içe-
risinde 2x3 m. ölçülerindeki alanda kazı yapılmıştır. M.S. 6. yüzyıl seramik-
lerini içeren 10 cm. derinliğindeki yüzey toprağın altında, 2 m. derinliğinde 
temel dolgu tabakasına rastlanmıştır. Bouleuterion’un üzerine oturtulduğu 
ana kayanın kuzeyden güneye doğru açılması nedeni ile iç mekânın tesviye 
edilmesi için böyle bir dolgunun yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Dolgu için 

6 Clarke vd. 1902, s. 34.
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moloz taşların kullanılmasının yanında güney duvarının direncini artırmak 
üzere büyük blokların duvara dikey olarak yerleştirildikleri görülmüştür (Re-
sim: 3). Dolgu içerisinde Arkaik Döneme ait kandil ve seramik örneklerinin 
yanında Klâsik Döneme ait kırmızı figürlü vazo örnekleri dikkati çekmekte-
dir. Dolgu içerisindeki en geç seramik örnekleri de Bouleuterion’un M.Ö. 4. 
yüzyılın son çeyreğinde inşa edildiğine işaret etmektedir (Resim: 4). Seramik 
parçaları dışında, açma içerisinde, cerastoderma glaucum ve flexopecten glabra 
deniz kabukları bulunmuştur. Bu iki deniz ürününün Antik Dönemde pişiri-
lerek veya çiğ olarak tüketildiği bilinmektedir7.

Sondajdaki kuzey profilinin üst seviyesinde,  batı doğu yönünde uzanan 
kerpiç duvara rastlanmıştır. Bu duvar en yüksek noktası yüzeyin 40 cm. al-
tındadır ve profildeki yüksekliği 50 cm.dir. Kerpiç duvarın araştırılması için 
açma kuzeye doğru genişletilmiştir. Üst seviyelerde yoğun kireç ve künk par-
çaları ele geçirilmiştir. Daha alt seviyede girişi batıda olan yuvarlak planlı bir 
ocak açığa çıkarılmıştır. Ocağın çevresi taş ve kerpiç ile çevrilmiştir. Ocak içe-
risinde ve çevresinde demir cüruflarının ele geçirilmesi ve ocağın iç genişliğin 
80 cm. olması nedeni ile demirci ocağı olduğu kanısına varılmıştır (Çizim: 
2).  Kazıda elde edilen seramiklerin yardımı ile söz konusu ocağın, agoranın 
kamusal alan fonksiyonunu kaybederek iskân alanı olarak kullanıldığı Er-
ken Bizans Çağına ait olduğu sonucuna varılmıştır. Assos’ta gerçekleştirilen 
ilk kazı çalışmaları ve tarafımızdan yürütülen kazılardan da anlaşıldığı gibi 
Agora ve çevresinin Erken Bizans Döneminde konutlarla ve kireç ocakları ile 
kaplandığı bilinmektedir.

KUyU

Agora’nın merkezinde orta kısımları yarım daire şeklinde kesilmiş iki bü-
yük bloğun bulunduğu kalıntı, Amerikan kazı heyeti tarafından sarnıç olarak 
adlandırılmıştır8. Söz konusu sarnıcın merkezde olması ve Kuzey Stoa’nın 

7 Deniz kabukları hakkında vermiş olduğu bilgilerden dolayı Çanakkale Onsekizmart Üniversite-
si Öğretim Elemanı Çilem Yavşan’a teşekkür ederiz.

8 Clarke vd. 1902, s. 21.
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önündeki büyük sarnıçların varlığı düşünülerek  bu yapıda kazı çalışması 
gerçekleştirilmiştir. 

Bitki ve taş yığınının kaldırılmasından sonra, kuyunun güney, doğu ve 
batı yönlerinin 35-40 cm. genişliğinde bir duvar ile kapatıldığı görülmüştür. 
Kuyunun içerisine doğru inildiğinde kuyunun ağzının uzun taş bloklarla ka-
patılarak en üzerinde iki parçadan oluşan yüzük taşı ile sonlandırıldığı gö-
rülmüştür. Kuyunun içerisine düşen büyük blokların kaldırılması sırasında 
kuyu haznesinin doğal bir kaya çukurundan meydana geldiği farkedilmiştir. 
Kazı sonrasında kuyu haznesinin en geniş yeri 2 m. ve derinliği 1 metre olarak 
ölçülmüştür. Bu ölçülerdeki bir çukurun sarnıç olarak tanımlanması mümkün 
olmamakla birlikte, kuyu için de çok sığ olduğu anlaşılmıştır. Kuyu haznesin-
deki ana kayanın hiç işlenmemiş doğal bir çukurdan meydana gelmesi, bu 
noktada olası bir kaynak su ile izah edilebilir (Resim: 5).  Gerek Akropolis’te 
gerekse kentin farklı noktalarında bu tür kaynakların varlığı bilinmektedir. 
Kuyunun içerisinde, otuzun üzerinde iyi korunmuş sikke ele geçirilmiştir. 
Sikkeler M.Ö. 5/4. yüzyıla ait Assos kent sikkeleri ile Roma Dönemi sikke ve 
madalyonlarından oluşmaktadır. Bunların bir kısmının Assos darplı olması 
ayrı bir önem taşımaktadır. Sikkelerin en geç örnekleri, M.S. 3. yüzyıla aittir 
(Resim: 6). zengin sikke buluntuları dışında, gri amphora, testiler ve tek kulp-
lu fincanlar seramikler arasında dikkate değer buluntulardır. Seramiklerden, 
sadece fincanlar sağlam olarak ele geçmiştir. Bu örneklerin en geç olanları da 
yine M.S. 3. yüzyıla tarihlenmiştir (Resim: 7). Kuyu içerisindeki veriler, kuyu-
nun olasılıkla M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 3. yüzyılın sonuna kadar kullanımda ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Büyük bir olasılıkla, M.S. 3. yüzyılın sonunda su 
kaynağının kuruması nedeni ile çöplük olarak kullanıldığı tahmin edilmekte-
dir9. Agoranın merkezinde yer alan kuyunun, Agora’nın M.Ö. 4. yüzyılın son 
çeyreğindeki imar faaliyetleri kapsamında yapıldığı düşünülmektedir.

9 Su kaynağı elde etmek üzere oluşturulan kuyulardan zaman zaman verim alınamadığı, başa-
rısız denemelerin olduğu bilinmektedir. Benzer bir örnek Atina’daki Hedgehog Well’dir (Rotroff 
1987, s. 248). zamanla su kaynağının çekilmesi sonucu kuyuların işlevini yitirdiği bilinmektedir. 
Assos ve çevresindeki su kaynakları hakkında bilgi almak için bkz. Arslan ve Böhlendorf-Arslan 
2014, s. 133-135.
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aGora taPınaĞının BatıSı

Agora Tapınağı’nın batısında, tapınak ile güneyden agoraya gelen antik 
yol arasında; Agorada, Erken Bizans Dönemi konutlarının araştırılması kap-
samında kazı yapılmıştır (Çizim: 3). 12x7 m. boyutlarındaki alan, yaklaşık 
3,5 m. derinliğinde kazılmıştır. İlk olarak, muhtemelen buradaki mekânların 
yıkıntısı olan, moloz taşların arasından M.S. 6. yüzyıl seramikleri ele geçiril-
miştir. Açma içinde, kuzey-güney doğrultulu 62 cm. genişlikte moloz taşlarla 
örülmüş bir duvar tespit edilmiştir. Alanda oldukça fazla moloz taş bulun-
maktadır. Çalışmaların  devam ettirilmesiyle blok taşlardan oluşturulmuş bir 
duvar daha tespit edilmiştir. Andezit taş bloklar ve konglomera bloklar kulla-
nılarak örülen bu duvar muhtemelen Hellenistik Dönemde inşa edilmiş, Geç 
Bizans Döneminde ise konut mekânlarının duvarı olarak kullanımına devam 
edilmiştir. 

Erken Bizans yapılarının yıkıntısı olan taşların çoğunluğu, daha erken dö-
nemde yıkılan ve terk edilen yapılardan buraya getirilmiştir. Bunun yanında, 
ele geçirilen buluntular mekânların M.S. 6. yüzyıl ve 7. yüzyıl başlarında  hâlâ 
kullanıldığını göstermektedir. Mekânların içerisinde kiremit, seramik ve yer 
yer sıva parçalarıyla oluşmuş sıkıştırılmış bir zemin tespit edilmiştir. Bu ze-
minde, bazı noktalarda küçük moloz taşların sıkıştırıcı malzeme olarak kul-
lanıldığı görülmüştür. Mekânın içinde bulunan andezit taşlardan yapılmış ve 
7 cm. kalınlığındaki bloklar, muhtemelen konut içinde insanların oturmaları 
için kullanılmışlardır. Kuzeydeki mekân ile güneydeki mekân arasında dar 
bir koridor tespit edilmiştir. Bu koridordan güneydeki mekâna geçiş, 75 cm. 
açıklığı bulunan bir kapıyla sağlanmaktadır. 

PolYGonal DuVar Önü SonDajı

Agora’nın batısında, tapınağın güney duvarına paralel uzanan kaba taş-
larla örülmüş bir polygonal duvar yer almaktadır. Daha önceki araştırmacılar 
bunun agoranın Arkaik Dönem evresine ait olabileceğini vurgulamışlardır. 
Agora’nın gelişimini araştırma programı çerçevesinde, bu duvarın fonksiyo-
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nu ve tarihin araştırılması amacı ile duvarın kuzeyinde kazı yapılmıştır.  Yü-
zey toprağının altında bol miktarda küçük boyutlu andezit molozlara rastlan-
mıştır. Moloz taşlarının altında, az sayıda M.S. 5-6 yüzyıla tarihlenen kırmızı 
astarlı seramik ve depolama kaplarına ait parçalar ve bu parçalarla birlikte bir 
adet sikke bulunmuştur. Yürüme zemininden 40 cm. sonra, poligonal duvar 
gibi batı-doğu yönünde uzanan küçük boyutlu dörtgen taşlarla yapılmış ikin-
ci duvara rastlanmıştır (Çizim: 4). Bu iki duvar, doğuya doğru aynı noktada 
buluşmaktadır. İki taş sırası ile inşa edilen duvarın genişliği 80 cm.dir. İki 
duvar arasındaki alanın doğuya doğru daralması nedeni ile doğuda alt taba-
kalara inilmiştir. En son tabakada, kuzey-güney doğrultusunda devam eden 
bir temele rastlanmış ancak mekânın darlığı nedeni ile çalışmalara son veril-
miştir. Üst katmalarda, Hellenistik Dönem seramikleri; temel seviyesinde ise, 
Arkaik-Geç Geometrik dönemlere ait seramik örnekleri ele geçirilmiştir. 2010 
yılında Akropolis’te bulunan, Geç Geometrik Dönem seramiklerine, kent 
merkezinde de rastlanmış olması, Assos’un iskân tarihi için ayrı bir önem 
taşımaktadır. Seramikler arasında; Orientalizan Dönem seramikleri, çarkta 
yapılmış kandiller, kâse ve tabaklar ile çok sayıda gri seramiğe rastlanmıştır. 
Polygonal duvarın kuzeyindeki dörtgen taşlarla örülen duvarın polygonal 
duvardan daha erken olduğu ve olasılıkla polygonal duvarın öngörüldüğü-
nün aksine Arkaik Dönem’e ait olmadığı anlaşılmıştır. 2014 yılında kesme 
taş duvarın kuzeyinde, diğer bir ifade ile iç mekânında kazıların yapılarak 
duvarın ne tür bir yapıya ait olduğu ve Agora’nın Erken Hellenistik Dönem 
öncesindeki fonksiyonunun belirlenmesi planlanmaktadır.

BüYüK YaPı

Agora’nın batısında ve Gymnasion’un güneyinde, geniş bir plato yer al-
maktadır. Bu düzlüğün batı yönü boyunca uzanan teras duvarları bulunmak-
tadır. Teras duvarı, güneyde  büyük yapı ile son bulmaktadır. Yapının kuzey 
ve doğu yönlerinde duvarları, yer yer 2 metreye kadar korunmuştur. Duvar 
örgüsüne göre, Hellenistik Döneme ait olmalıdır. 2011 yılında yapının ku-
zey duvarına paralel uzanan taş döşeli cadde açığa çıkarılmıştı. Bu yıl küçük 
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taşlardan oluşan döşemenin altına inildiğinde, yaklaşık 40x40 cm. ölçülerin-
de çok düzgün bir döşeme tespit edilmiştir. Büyük yapının temeli ile uyum 
içerisinde olması nedeni ile erken cadde olduğu anlaşılmıştır. Büyük yapının 
doğu köşesindeki erken döşeme taşlardan bir tanesi kaldırılarak 95 cm. kadar 
kazıldıktan sonra ana kayaya ulaşılmıştır. Bu küçük alanda, gri seramik türü-
nü oluşturanlar yanında elde şekillendirilmiş bir kadın figürini ele geçirilmiş-
tir (Resim: 8). Demir Çağı’na ait olduğu düşünülen bu buluntu, Assos’ta ele 
geçirilen ilk örnektir.  Bu alandaki kazılar, erken kent merkezinin aslında bu 
plato üzerinde olabileceğini daha da güçlendirmiştir.

Büyük yapının doğu duvarı önündeki çalışmalar, caddenin yapının bu 
yönünde devam ettiğini göstermiştir. Taş döşeli cadde üzerinde mermerden 
bezemeli mimarî parçalar, oturan bir heykele ait mermer koltuk, çok sayıda ta-
van kâseti, iki adet monolit sütun ve bir adet bir anıta ait kaide ele geçirilmiştir.

Yapının doğu köşesine daha sonraki bir dönemde merdivenli bir ilâve 
edilmiştir. Bu merdivenden doğuya doğru uzanan kalın duvarlı bir temel 
ortaya çıkarılmıştır. Duvarın orta noktasında zıvana ve kilit oyuklarında iki 
kanatlı bir kapısı olan bu yapının diğer üç duvarı henüz açığa çıkarılmadığı 
için, boyutları ve fonksiyonu hakkında bir fikir ileri sürmek oldukça zorudur.

Büyük yapının doğu duvarına paralel uzanan üç sütun görülmektedir. 
Ancak yapının iç kısmındaki yer yer 3 metreyi bulan dolgu sebebiyle bir yo-
rumda bulunmak zordur. Bununla birlikte yapının batı duvarındaki kireç 
harcı ile örülmüş nişler ve doğu duvarı önündeki kuru duvarlar olasılıkla 
Erken Bizans Dönemine ait olmalıdır. Bu kalıntılar dışında kuzey duvarına 
yakın alandaki büyük boyutlu mimarî bloklar büyük yapı içerisinde önemli 
bir yapının varlığına işaret etmektedir. 2014 yılında büyük yapının içerisinde 
kazılar yapılarak bu avlunun içerisindeki yapılar ve tarihleri konusunda ar-
keolojik verilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

aKroPoliS aşaĞı tEraSı

Akropolis geçen yıllarda ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Ancak Akropolis’in 
batısında geniş bir düzlük yer almaktadır. Bu alandaki yüzey araştırma-
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sı sırasında bazı yapılara ait duvarlar tespit edilmiş olsa da, bunların hangi 
döneme ait oldukları ve fonksiyonları hakkında her hangi bir bilgi elde edi-
lememişti. Bu yıl Akropolis’in batısındaki bu terasta, üç farklı alanda kazı 
yapılmıştır. Birinci çalışma alanında, tek sıra duvarı korunan konutun zemin 
altına inilmiştir. Yaklaşık 3 metre sonrasında kaza riski nedeni ile çalışmaya 
son verilmiştir. Çalışmalarda 3 metrelik dolgunun küçük taş yongalarından 
oluştuğu görülmüştür. Söz konusu artık malzeme hiç kuşkusuz taş ocağına 
aittir. Akropolis’in özellikle batı yamaçlarında taş kesme izlerini görmek hâla 
mümkündür. Taş yongalarının oluşturduğu dolgunun içinden ele geçirilen 
az sayıdaki seramik, genellikle siyah mat astarlı Hellenistik seramiklerden 
oluşmaktadır. 

Bu alanın kuzeyinde tek odalı küçük mekânda da kazı yapılmıştır (Resim: 
9). Girişi batıda olan konutun batı duvarı önünde bir ocak bulunmaktadır. 
Konut içerisinde ele geçirilen buluntular Assos’ta Erken Osmanlı Dönemi si-
vil mimarîsi ve yaşamını anlamak için bize değerli bilgiler sunmaktadır. As-
sos’taki cami ve köprü dışında burada bu döneme ait iskânın varlığını kanıt-
layan izlere böylece ulaşılmıştır.

GYmnaSıon GünEY PortiKuSu

Gymnasion’un güneyindeki caddenin kazılarına her yıl kısa süreler ile 
devam edilmektedir. Bu yıl da yapının portikusu önünde yer alan zemini 
dörtgen taşlarla döşeli cadde doğuya doğru açılmaya devam edilmiştir. Ça-
lışmalar sırasında yere düşen taşlardan bir kısmı yerlerine konulmuştur. Bu 
alanda üzerinde yazıt olan bir arşitrav bloğuna rastlanmıştır. Yazı karakterine 
göre Erken İmparatorluk Dönemine ait olan blok ölçü olarak portikusa ait ol-
malıdır. Cadde üzerindeki sütunlar, önümüzdeki yıl yerlerine konulması için 
duvar üzerine kaldırılmışlardır. Gymnasion ile uyum içerisinde olmayan söz 
konusu caddenin Bouleuterion ile çağdaş olduğu düşünülmektedir.

PaSiF onarım Çalışmaları

Assos’ta  bizlerden önce açığa çıkarılmış Geç Antik Dönem yapılarının du-
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varlarındaki bozulmalar her geçen gün artmaktadır. Her yıl bir ekip tarafından 
bu yapıların duvarlarının dondurulması bir program kapsamında yürütül-
mektedir. 2013 yılında sur içerisindeki konut alanında kuru duvarların bozu-
lan ve kısmen yıkılan bölümleri onarılarak en üst taş sırası kireç ve kum harcı 
kullanılarak örülmüş, yağmur ve diğer dış etkenlere karşı sağlamlaştırılmıştır 
(Resim: 10).  Benzer çalışmalar kentin en büyük kilisesi olan Batı Kilisesi’nde 
de gerçekleştirilmiştir. Kilisenin narteks ve kuzey cellanın duvar ve nişlerinde 
onarımlar yapılmıştır. Kilisenin güneyindeki çamur harçlı duvarlarda benzer 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Sur dışında kalan Ayazma Kilisesi’nde geçen 
yıllarda onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu yıl da bozulmaların meydana geldi-
ği duvarlarda konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Batı nEKroPoliSDEKi ÇEVrE DüzEnlEmE Çalışmaları 

2013 yılında yaklaşık bir aylık süre Batı Nekropolisi’ndeki düzenleme ve 
onarım faaliyetlerine ayrılmıştır. Öncelikli olarak  batı kapısına ulaşan ana 
caddenin her iki yakasında çalışmalara ağırlık verilmiştir. Yıkılan duvarlar 
herhangi bir harç kullanılmadan kuru duvar tekniğiyle yeninden örülmüştür. 
Caddenin batı ucunda yola düşen büyük kaide blokları yerlerine konulmuş-
tur. Bu alanda lâhitlerin kapakları bir vinç yardımı ile üzerlerine konulmuştur 
(Resim: 11). Caddenin batısında aile mezarlarının çevrelerindeki moloz taşlar 
toplanarak duvarları onarılmıştır. Bunlar arasında en ünlüsü olan Larikhos 
mezarlığının güneyindeki taş kümeleri ile batısındaki eski kazı toprakları 
alan dışına atılmıştır. Temizlik sırasında, bu mezara ait yazıtlı iki taş blok bu-
lunmuş ve mezarlık içerisine konulmuştur.  

Batı kapısı girişini örten, duvarlara ve surlara ait blok taşların pek çoğu bu 
alandan alınarak güneydeki uygun bir alanda istiflenmiştir. Bu alanda, çok 
sayıda blok taş olduğundan kapı tam olarak açılamamıştır. Ancak gelecek yıl 
aynı şekilde çalışılarak bu alanın tamamen temizlenmesi sağlanacaktır. 

Güney Stoa çevresinde bulunan pek çok sütun yerlerine konulmuş ve bu 
alandaki makiler temizlenmiştir. Bouleuterion’un doğusunda ve Aşağı Agora 
Büyük Yapı’nın içerisinde yer alan makiler temizlenmiştir.
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Yukarıda özetlenen çalışmalara ilâve olarak Batı Kapısı ve tiyatronun 3 
boyutlu lazer taramaları yapılarak bu yapıların mevcut durumları çok ayrın-
tılı olarak kayıt altına alınmıştır. Tarama sonucunda, dijital ortamda saklanan 
veriler ilerleyen yıllarda yapılması öngörülen tiyatro restorasyon projesi ve 
restorasyon çalışmasında kullanılacaktır.

Ören yerlerinin havadan her yıl resimlerinin çekilmesi bizlere birçok ko-
nuda kolaylık sağlamaktadır. 2013 yılında Parion Kazısı ekibinden Arş. Gör. 
Hasan Kasapoğlu ve Arş. Gör. Büşra Elif Öztürk Kasapoğlu bir zeplin yardı-
mıyla Assos’un çok büyük kısmının fotoğraflarını çekmişlerdir. Böylece kazı 
alanlarını ve kalıntıları daha iyi algılama olanağı elde edilmiştir. Parion ekibi-
ne bu katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Çizim 2: Bouleuterion’daki kazı çalışmasını gösteren plan çizimi.

Çizim 3: Agora Tapınağı’nın batısındaki Erken Bizans Dönemi konutlarının planı.
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Çizim 4:  Poligonal ve ortogonal duvarın plan ve profil çizimleri.

Resim 1: Kuzey Stoa açmasının genel görünümü.
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Resim 3:  Bouleuterion’un güney duvarının hemen yanında bulunan açmanın genel görünümü 
(açma genişletilmeden önce).

Resim 2: Güney Stoa’daki açmanın genel görünümü.
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Resim 4: Bouleuterion’daki kazılar sırasında bulunan seramikler.

Resim 5: Agora’nın merkezinde bulunan kuyunun kazı sonrası görünümü.
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Resim 6: Agora’nın merkezindeki kuyunun içerisinde bulunan sikkeler.

Resim 7: Agora’nın merkezindeki kuyunun içerisinde bulunan seramikler.
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Resim 8: Elde şekillendirilmiş kadın figürünü.

Resim 9: Aşağı Akropolis terasındaki Erken Osmanlı Dönemi yapısı.
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Resim 10: Geç Roma konut alanında gerçekleştirilen pasif onarım çalışması.

Resim 11: Batı Nekropolis alanındaki çevre düzenlemesi sırasında kapağı üzerine yerleştirilen bir 
Roma lahdi.
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SARdİS 2013

Nicholas cahill*

Sardis’teki arkeolojik çalışmalar 2013 yılında 4 Haziran-15 Ağustos gün-
lerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibinde 49 arkeolog, ekip elemanı ve uz-
man çalışmıştır. Kazı başkan yardımcısı olmayı çok kısa bir süre içerisinde 
kabul eden Ege Üniversitesi’nden Uzman Dr. Ümit Güngör’e ve Antalya 
Müzesi’nden Bakanlık temsilcisi olarak gelen Ünal Çınar’a teşekkürü borç 
biliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na arkeolojik çalışmalarımızı devam et-
tirebilmemiz için gerekli izni verdikleri için özellikle Genel Müdür Abdullah 
Kocapınar’a, Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz’a ve Manisa Müzesi Müdü-
rü Sevgi Soyaker’e süregelen yardımları için teşekkür ederiz.

2009 yılından beri kazı çalışmalarımızı akropolisin doğal tepeleri olarak 
bilinen Byzfort ve Alan 49’da odaklaştırmaktayız. Bu iki tepe Lidya Döne-
minde teras duvarları ile çevrilmişti. Geçmişte bu alanın Lidya krallarının sa-
rayının bulunduğu bölge olduğunu önermiştik. 2013’te amacımız bu terasın 
üstünde bulunan Lidya yapılarının daha büyük bir kısmını ortaya çıkarmak 
oldu. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi daha üst seviyelerde bulunan Hele-
nistik, Roma ve Bizans devirlerine ait kazı ve kayıt çalışmaları zamanımızın 
büyük bir kısmını aldı.

Tepenin kuzey, güney ve orta kısmında üç açma açılmıştır (Şekil: 1). Gü-
ney açmada erken bir Roma yapısı ortaya çıkarılmıştır. M.S. 17’de Sardis’i 
harabeye çeviren depremden sonra yapılan bu yapıda daha önce de belirtti-
ğimiz gibi ocaklı bir oda bulunmaktadır. Diğer odanın duvarlarında boyalı 
desenler vardır. Bu yılki kazılarda Roma yapısının altındaki daha erken sevi-
yelere odaklandık. 

* Nicholas CAHILL, University of Wisconsin, Madison/USA. e-mail:ndcahill@wise.edu
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Birinci odanın toprak zemininde olasılıkla adak grubu olabilecek ilginç 
objeler bulduk (Şekil: 2). Her birinin içinde iki küçük vazo vardı. Biri diğerine 
kapak görevi görmekteydi. Her birinin içinde tunç çivi, tunç iğne ve diğer 
sivri uçlu maden objeler ve bir sikke, ayrıca bir tarafından belki de çivi veya 
iğne ile delinmiş bir yumurta bulunmuştur (Şekil: 3). Sikkeler Neron Devrine 
tarihlenmektedir. Birinin arka yüzüne aslan resmi kazılmıştır. Bu buluntular 
1913’te Artemis tapınağı kazısında çıkan adaklara oldukça benzemektedir.  
Diğer odanın zemininin altında benzer bir adak olabilecek küçük bir domuz 
iskeleti bulunmuştur. 

Tepenin Helenistik seviyeleri oldukça karmaşıktır. Güney açmada en az 
üç veya dört mimarî yapı safhası vardır. Yeraltı temelleri 1.7 m. kalınlığın-
dadır. Yapıların anıtsallık durumu ve ara sıra ele geçirilen bazı buluntular 
burada Helenistik Devirde önemli yapıların olduğuna işaret etmektedir. İyi 
korunmamış olmaları M.S. 17’deki büyük depreme ve taşların çalınmasına 
bağlanabilir. Ortadaki açmada Helenistik yapılar daha iyi korunmuştur. M.Ö. 
ikinci yüzyıla ait bir Helenistik yapının bazı kısımlarını ortaya çıkardık. An-
cak buradaki duvarlar güneydekilere oranla daha zayıftır (Şekil: 4). 

Bir kontekst dışında, daha önceki sezonlarda olduğu gibi açmalarda Pers 
Dönemi karşımıza çıkmamıştır. Ancak tepenin kuzey kısmındaki açmada 
enlemesine yer alan çukurun 4.5 metre derinliğine kadarki kısımda durum 
farklıdır. Bu çukurda ele geçirilen çanak çömlek M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısı-
na veya 5 yüzyıla tarihlenmektedir. Bu çukur olasılıkla daha erken bir Lidya 
anıtsal yapısının taşlarını çalmak üzere Akhamenid Döneminde açılmıştır.

Lidya Devri yapıları tepe üzerinde anıtsal teraslar üzerinde inşa edilmiş-
tir. Ardından gelen bin yıl boyunca da durum genel hatları ile değişmemiştir. 
Tepenin kuzey ve güneybatı yamaçlarında ortaya çıkarılan ilk teras M.Ö. 7. 
yüzyılda çok iri taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. Daha sonra 6. yüzyılın bi-
rinci yarısında düzgün kesimli kireç taşlar ile yeniden inşa edilmiştir. Ancak 
tepenin orta vey kuzey ucundaki açmalarda bu duvara rastlanmamıştır.

Geçmiş yıllardaki amaçlarımızdan biri, bu anıtsal teras üzerindeki Lidya 
yapılarını ortaya çıkarmak idi. Güney açmada iyi korunmamış olan yapılara 
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ait mimarî buluntu olarak devasa Helenistik temellerin arasında korunmuş 
bulunan oldukça ince bir kerpiç duvardır (Şekil: 5). Ancak zemin ve diğer 
duvarlar korunmamış, sadece içinde ince seramik ve lüks eşyaların bulundu-
ğu bir yangın tabakası ortaya çıkarılmıştır. Önceki yıllarda kalkedon (alaca 
akik) taşından bir mühür, yanmış fildişi kakma parçası ve diğer lüks objeler 
bulunmuştur. 2013’te aynı tabakadan bir miktar insan kemiği, en az 20 tunç 
ok ucundan oluşmuş ve eriyerek birbirine geçmiş belki de cephaneliğe ait bir 
kitle ve diğer Lidya buluntuları ortaya çıkarılmıştır (Şekil: 6). İnsan kemikleri 
ile silâhların bir arada bulunuşu şehrin etrafında bulunan evlerdeki tahribat 
tabakalarını anımsatmaktadır ve Sardis’in M.Ö. 547’de Kyros tarafından ele 
geçirilmesine tarihlenebilir. 

Orta açmada herhangi bir Lidya tabakasına rastlanmamıştır. Kuzey açma-
da M.Ö. 6. yüzyıla ait Lidya in situ yapısına rastlanmamıştır; daha geç tarihli 
seviyeden çıkan buluntular arasında demir (lamellar tipinde) zırha ait par-
çalar vardır (Şekil: 7). Ancak yüzeyden neredeyse 6.5 m. derinlikte oldukça 
büyük bir yapıyı destekleyecek ahşap direklerin bulunduğun gösteren kerpiç 
bir duvara rastlanmıştır (Şekil: 8). Bu seviye, güney açmada bulduğumuz ya-
nık ve buluntu içeren bir tabaka altında bulunmamıştır; tam tersine içinde 
buluntu bulunmayan yanmamış yeşil kerpiç tabakası ile kaplıdır. Bu seviye-
de bulunan buluntu 7. yüzyılın ortasına veya üçüncü çeyreğine tarihlenmek-
tedir. Yani güneydeki yanık tabakasından bir yüzyıl önceye. Bu yapı olasılıkla 
daha erken tarihli iri taşlı teras duvarıyla aynı döneme aittir. 

Eski antik kentin merkezinde daha alçak bir seviyede yer alan terasta ikinci 
bir kazı alanı başlatmıştık. Önceki yıllardaki kazılar bu alanın kısa kenarında 
sekiz sütun bulunan (yani oktastylos) bir tapınağa ait olduğunu göstermiştir 
(“Wadi B Tapınağı”). Tapınak Aizanoi’daki zeus tapınağı veya Ankara’daki 
Augustus ve Roma tapınağı ile yaklaşık aynı büyüklüğe sahiptir. Kuzeyde 
önünde 100 metre karelik bir meydan bulunmaktadır (“Alan 55”; aŞekil: 9). 
Tapınak ve teras M.S. 1. yüzyıla tarihlenmekte ve imparatorluk kültüne ait 
olduğu düşünülmektedir.

2013 yılında amacımız, 2005 yılında terasın doğu yüzünde bulunan bir kıs-
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mını açtığımız bir grup mimarî blok ile yazıtları incelemek olmuştur. Terasın 
doğu kısmı kısmen ortaya çıkarılmıştı. Dışarıda kalan alan devrilmiş mermer 
parçaları ile dolu idi (Şekil: 10). Bunların hemen hemen tümü devşirme mal-
zemedir ve olasılıkla Wadi B tapınağından gelmiştir. Ayrıca diğer yapılardan 
gelmiş taşlar, onursal ve adak yazıtları ve heykeltraşî parçaları bulunmuş-
tur. Yıkılmış taş bloklarını yerlerinden kaldırırken bunların en az iki yapıyla 
bağlantılı olduklarını gördük: devşirme mermer bloklarla kaplı geç dönem 
teras duvarı ve 2.6 m. kalınlıkta tamamen devşirme malzeme ile inşa edilmiş 
enlemesine bir duvar.

Mimarî bloklar ve heykeltraşî, tapınak ve kutsal alandaki diğer yapılar-
la ilgili bilgimizi artırmıştır. Önemli buluntular arasında figürlü bir Korint 
başlığın alt yarısı (Şekil: 11; üst yarısı 2005’te bulundu) ve iki benzer sütun 
başlığına ait parçalar sayılabilir. Mimarîde kullanılmış olan heykel parçaları 
arasında bulunan bacaklar tapınağa ait alınlıkta kullanılabilecek büyüklükte 
ve işçiliktedir. Ayrıca figürlü bir firize ait birkaç parça da bulunmuştur. Bun-
ların oranı ve üslubu hepsinin aynı yapıya, olasılıkla da tapınağa ait olabile-
ceğini düşündürür. Eğer böyleyse karşımızda çok zengin süslemeli bir yapı 
çıkmaktadır. Diğer bloklar arasında arşitravlar, bitkisel süslemeli bir firiz blo-
ğu, aslan başlı çörtenleri olan kornişler, sütun tambur ve kaideleri, silmeler ve 
çok sayıda başka parçaları sayabiliriz. Bir arşitravda tunçtan yapılmış harfleri 
yerleştirmek için boşluklar bulunmuştur, ancak buna dayanarak henüz ikna 
edici bir okuma yapılamamıştır. Heykeltraşî ve mimarî süslemeler Julio-Cla-
udian Dönemini desteklemektedir.

Buradan çıkan yazıtlar belki de 83 farklı metne aittir, ancak bunların ço-
ğunun bir iki harfi korunmuştur. Metinlerin bir kısmı Asya eyâletinin ve “13 
şehrinin” rahip ve rahibelerini onurlandırmaktadır. Bu da bize tapınağın Sar-
dis şehri tarafından değil, Asya eyâleti tarafından bir neocorate olarak ithaf 
edildiğini gösterir. Metinlerin birinde Menogenes’e ait bir tapınağın çatısının 
yapımına veya tamirine yönelik bilgiler vardır. Aynı isme burada bulunan 
diğer metinlerde de rastlıyoruz. Kuçük bir iki parça hâlinde korunmuş olan 
ancak ilginç bir metinde Lidya kralları sülâlesi demek olan Herakleidai; Sad-
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yattes isimli erken bir Lidya kralı; ve ‘hüküm sürdü’ manasına gelen bir keli-
me geçmektedir. Georg Petzl şimdilik erken Lidya devrine ait bir tarih yazımı 
olabileceğini önermektedir. 

Daha sonraki bir yapıda bu blok ve heykeltraşî örnekleri tekrar kullanıl-
mıştır. Bu da oldukça ilginçtir. Çok büyük boyutlu oranlar ve mermer dev-
şirme malzeme bunun önemli bir kamu binası olduğunu düşündürür. Ancak 
yine de tam olarak ne için kullanıldığını bilmiyoruz. Tam olarak zemine ula-
şamadığımızdan kesin tarih belli değildir. En son olarak da bu Roma yapısı 
bir depremde tamamen yerle bir olmuştur. Bloklar devrilmiş parçalanmış, ba-
zen de domino taşları gibi birbiri ardına düşmüşlerdir. Bu depreme ait izler 
daha önceki kazılarda karşımıza çıkmıştı. Örneğin teras boyunca doğudan 
batıya derin yarıklar görmüştük. En derini 9 metreye kadar iniyordu. Arkeo-
sismik araştırmacılar bu fay hatları üzerine çalışmaktadırlar. Yakında bizlere 
daha kesin bir tarih verebileceklerini umuyoruz.

Sardis’deki Artemis Tapınağı yaklaşık 100 yıl önce kazılmıştır. Aradan ge-
çen yıllar yapıda siyah cyano bakterilerinin ve yeşil likenlerin etkisiyle bozul-
malara yol açmıştır. Bunlar sadece taşa zarar vermeyip aynı zamanda oluştur-
dukları yüzeye de insanların yazı yazabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu da 
kalıcı izler oluşmasına sebep olmuştur. Yapıyı koruyabilmek adına mermere 
zarar vermeden bu biyolojik yüzeyi kaldırmak için çeşitli metotlar geliştirdik. 
Tapınağı ve kutsal alanın içinde kalan diğer yapıları da kapsayacak şekilde, 
geçen yıldan başlayarak beş yıllık bir temizlik projesi için hibe aldık. Yapının 
tamamında aynı rengi yakalayabilmek amacıyla 2013’te bu temizlik metot-
larını daha verimli hâle getirebilmek için yapının farklı kısımlarında farklı 
biyolojik gelişmelere uygun olacak şekilde çalışmalar yaptık. Bu yaz bu me-
totları geniş alanlarda uygulamaya geçeceğiz. Önümüzdeki iki yıl boyunca 
da tapınağın geri kalan kısımlarını temizlemeyi planlıyoruz.

Tapınağa bitişik küçük şapelin sağlamlaştırma çalışmalarına devam ettik. 
Yapının kuzey duvarındaki boşluklar horasan / kireç harçı ile dolduruldu. 
Yapının diğer duvarlarını sabitlemek için bir program geliştiriyoruz. 

Sit alanı içindeki diğer yapılarda da örneğin A Binası da ve Roma ago-
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rasında taşların çalınmasından kaynaklanan çöküntüleri önlemek amacıyla 
sabitleme ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Sit alanı konservasyonu ve restorasyonu bağlamında önemli bir bölüm 
‘turistik geliştirme projesi’ne ayrılmıştır. Bu proje ile Lidya surları, sur kapısı, 
geç Roma evleri, sinagog, sütunlu Roma caddesi ve çevresindeki diğer yapı-
lar gerekli konservasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere açılacaktır. Bu 
yıl 20 metre kalınlığındaki Lidya kerpiç duvarını korumak amacı ile yeni bir 
çatı yapımı tasarımına başladık. Yarı saydam camdan imal edilecek bu çatı 
ziyaretçilere duvarı farklı açılardan görme imkânı verecektir. Daimî çatının 
yapımı başlayana, mevcut olan eski çatıyı  kaldırarak yerine geçici olarak yeni 
bir çatı yerleştirdik.

Araştırma ve yayın projelerimizi şöyle sıralayabiliriz:  HoB sektöründe bu-
lunan Lidya tabakaları; sinagogdaki mimarî ve buluntular; Artemis Tapınağı; 
Helenistik ve Roma seramikleri ile Helenistik Devir kaba seramikleri için yeni 
bir kronoloji denemesi; 1971’den itibaren bulunan sikkeler; taş üzerine yazıt-
lar, pişmiş toprak figürinler, ve Bizans mühürleri. Artemis Tapınağı’na ait 
olan mermer analizleri mermerin tapınak alanın güneyinde bulunan Mağara 
Deresi taş ocaklarından geldiğini göstermiştir. 

Bir mezarlıkta bulunan Geç Arkaik Devir silmesi üzerinde yapılan pig-
ment analizi taşınabilir XRF makinesi ile yapılmış Mısır mavisi, bakır bazlı 
yeşil ve kırmızı toprak boya izlerine rastlanmıştır. Bu âlet aynı zamanda sera-
miklerin element analizinde de kullanılmıştır.

SarDıS, 2013
Nicholas CAHILL

Archaeological fieldwork at Sardis was carried out from June 4 until Aug. 
15, with a team of 49 archaeologists, staff, and specialists. We are particularly 
grateful to Ümit Güngör of Ege University, Izmir, who served at short 
notice as assistant director, and to Ünal Çınar of the Antalya Museum, who 
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represented the Ministry of Culture. We again thank the Ministry of Culture 
and Tourism for continued permission to carry out archaeological research, 
and especially General Director Abdullah Kocapınar, Excavations Division 
Director Melik Ayaz; and Sevgi Soyaker, director of the Manisa Museum. 

Since 2009 a primary focus of excavation has been a pair of natural spurs of 
the acropolis, known as ByzFort and Field 49. These two spurs were enclosed 
in the Lydian period by monumental terrace walls, and in past years we have 
proposed to identify this area as the palace of the Lydian kings, based on the 
architecture and artifacts recovered there. Our goals in 2013 were to uncover 
more of the Lydian buildings on top of this terrace. As in previous years, 
however, the excavation and recording of later features of the Hellenistic, 
Roman, and Byzantine periods occupied most of the season. 

Three trenches were opened, at the north, center, and southern parts of 
the hill (fig. 1). In the southern trench one major feature is an early Roman 
building, built after the earthquake that destroyed Sardis in 17 AD. As 
reported in previous years, one room contained a furnace; the walls of the 
other room were painted with a fine design. This year’s excavations focused 
on the earlier levels below the Roman building. Two interesting groups of 
artifacts, probably ritual deposits, were discovered under the earth floor of 
the first room (fig. 2). Each consisted of two small vases, one used as a lid for 
the other. Each one contained a bronze nail, a bronze needle, other pointed 
metal artifacts, a coin, and an egg, pierced deliberately at one end, perhaps by 
the nail or needle (fig. 3). The coins both date to the reign of Nero; the reverse 
of one coin had a lion cut into it. They are remarkably similar to offerings 
described in the excavations of the sanctuary of Artemis in 1913. The skeleton 
of a young pig was found buried beneath the floor of the other room, and 
might be part of this or a similar ritual offering.

The Hellenistic phases on this hill are very complex. In the southern 
trench there are at least three or four major architectural phases, represented 
by subterranean foundations 1.7 m thick. The massive construction and 
occasional artifacts attest to very high-status buildings here in the Hellenistic 



420

period; their poor preservation may be due to the earthquake of 17 AD and 
extensive stone-robbing.

In the central trench, preservation of Hellenistic structures was better, and 
we uncovered part of a Hellenistic building perhaps dating to the second 
century BC. These walls, however, were much less massive than those in the 
south (fig. 4).

As in earlier seasons, remains of the Persian period were almost absent 
in most trenches. The exception is at the northern end of the hill, where a pit 
some 4.5 m deep crosses the excavation area. Pottery from the pit dates it the 
second half of the sixth or fifth century BC. This might be a robber’s trench for 
some earlier, monumental Lydian feature such as a terrace wall, which was 
entirely removed in the Achaemenid period. There was no architecture or 
other signs of occupation, only of stone-robbing.

Buildings of the Lydian period on this hill were constructed on a massive 
terrace which established the general outline of the hill for the next thousand 
years. The first terrace was built in the seventh century BC of massive 
boulders, uncovered on both the northern and southwestern slopes of the 
hill. This was replaced in the first half of the sixth century by a wall built 
of limestone ashlars. This limestone terrace wall has been uncovered in the 
southern trench, but is so far missing in the central the northern trenches.

A major goal of the past years was to uncover the Lydian buildings on 
top of this monumental terrace. In the southern trench, preservation was 
not good. The only architectural feature was a relatively narrow mudbrick 
wall, preserved between the massive Hellenistic foundations (fig. 5). 
Nearby, however, floors and walls were not preserved, but only a layer of 
burned debris containing fine pottery and luxury artifacts. In previous years 
these included a chalcedony seal, part of a burned ivory inlay, chalcedony 
fragments, and other luxury objects. In 2013, this stratum produced a number 
of human bones, a lump made up of at least 20 bronze arrowheads, apparently 
melted together and perhaps originally belonging to an armory, and other 
Lydian artifacts (fig. 6). The assemblage with its human bones and weapons is 
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reminiscent of the destruction level found in houses around the city, and may 
date to Cyrus the Great’s capture of Sardis in about 547 BC.

Lydian levels were not reached in the central trench. In the northern 
trench, no Lydian features of the sixth century BC were found. Among the 
finds from later strata here are fragments of iron lamellar armor, coming from 
the robber’s trench and therefore either of Lydian or Persian date (fig. 7). 
However, at a depth of almost 6.5 m below surface was a mudbrick wall with 
postholes to support a substantial wooden framework (fig. 8). This was buried 
not by the burned and artifact-rich stratum found in the southern trench, but 
by an almost sterile layer of unburned green mudbrick. The relatively few 
artifacts from this stratum date to the middle or third quarter of the seventh 
century, about a century earlier than the burned layer in the south; and this 
building is probably contemporary with the earlier, boulder terrace wall. 

A second excavation sector was on a lower terrace near the center of the 
ancient city, known as Field 55. Previous excavation showed that this belongs 
to a sanctuary with an octastyle temple, about the same size as the temple of 
zeus at Aizanoi or the temple of Augustus and Roma in Ankara (the so-called 
“Wadi B Temple”), facing north onto a 100-meter-square plaza (“Field 55”), 
reached by an axial staircase (fig. 9). The temple and terrace date to the first 
century AD, and are thought to belong to the imperial cult.

The objective in 2013 was to investigate a group of architectural blocks and 
inscriptions on the east side of the terrace, which had been partly exposed 
in 2005. Part of the eastern terrace wall was exposed, and the area outside 
was found to be littered with fallen marble (fig. 10). Nearly all of these are 
reused elements, mostly from the Wadi B temple, but also including blocks 
from other buildings, honorific and dedicatory inscriptions, and sculpture. 
Removing the fallen blocks showed that they had been built into at least two 
features: a late phase of the terrace wall, faced with reused marble blocks, and 
crosswall 2.6 m thick, built entirely of spolia. 

The architectural blocks and sculptures provide a great deal of new 
information about the temple and other buildings of the sanctuary. Among 
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the important finds are the bottom half of a figural Corinthian capital whose 
upper half had been discovered in 2005 (fig. 11). Fragments of two similar 
capitals were also found. Fragments of architectural sculpture include legs of 
the right scale and workmanship to belong to the pediment of the temple, and 
a number of fragments of a figural frieze. The scale and style of these fragments 
suggest that they all belong to the same structure, most likely the temple itself, 
and if so, this must have been an extraordinarily richly decorated building. 
Other blocks include architraves, a floral frieze block, cornices with lions’ 
head spouts, column drums and bases, moldings, and a large number of other 
fragments. One architrave has cuttings for bronze letters, but a convincing 
reading has not yet been established. The style of the sculptural reliefs and 
architectural ornament suggest a date in the Julio-Claudian period.

Inscriptions from this deposit include perhaps 83 separate texts, although 
many are represented only by a few letters. A number of texts honor priests 
and priestesses of the province of Asia and of the Thirteen Cities, reinforcing 
the identification of this as a neocorate temple dedicated not by the city of 
Sardis, but by the Roman province of Asia. One text mentions building or 
repairing the roof of the sanctuary of Menogenes, a person perhaps referred 
to in other texts from this assemblage. A small but particularly interesting text 
mentions the Herakleidai (the dynasty of Lydian kings); Sadyattes, an early 
king of Lydia; as well as word for “he ruled.” Georg Petzl tentatively suggests 
that it may be a chronicle of early Lydian history.

All these blocks and sculptures were reused in a later Roman building, 
which is also of great interest. Its massive scale and use of marble spolia 
suggest that it was an important public building, but its nature is uncertain. 
Its date is also uncertain, as we were not able to reach floor level. Earlier 
excavations of the temple itself, the source of many of these blocks, suggest 
that it suffered two destructions: one in the second century AD, and another 
in the late fourth or early fifth century AD. The building in which these blocks 
were reused may be a product of this later destruction of the temple, although 
the earlier date is not currently ruled out. 
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Finally, this later Roman building seems to have been destroyed in an 
earthquake. Blocks were found fallen and shattered in place, sometimes fallen 
like dominoes as if they fell all together. This might be the same earthquake 
attested in earlier excavations by deep fissures that run through the terrace 
from east to west, one of which was traced to a depth of about 9 meters. A 
team of archaeoseismologists is studying these earthquake faults, and we 
hope that further excavation of the building will provide a closer date.

The temple of Artemis at Sardis was excavated over a century ago; in the 
intervening years, the building has become discolored by black cyanobacteria 
and green lichens. Not only do these damage the stone, but they provide 
a canvas for people to scratch their names into the walls, doing further, 
permanent damage. In order to preserve this building we have developed 
new methods to remove the biological film, leaving the marble undamaged, 
and last year received funding for a five-year program to clean the entire 
temple and restore buildings in the sanctuary. In 2013 our efforts were aimed 
at refining the methods of cleaning, fine-tuning the system to account for the 
very different degrees of biological growth on different parts of the building 
in order to bring the stone to a uniform color.

A program to stabilize the small chapel attached to the temple was 
continued as well. The north wall of the building was pointed with lime putty 
and capped. We are developing a program to stabilize the other walls of the 
building. Other buildings throughout the site including Building A and the 
Roman Agora were stabilized and restored as necessary to prevent further 
collapse due to stone robbing. 

A major effort in site conservation and restoration is the “Touristic 
Enhancement Project,” a project to conserve and open to visitors the region 
including the Lydian Fortification, the monumental Lydian gate, Late Roman 
houses, the Synagogue, a Roman colonnaded avenue, and other buildings in 
the vicinity. Work this year included designing a new roof over the 20-meter-
thick Lydian mudbrick wall and adjacent buildings. This will be built of 
translucent glass and allow visitors to see the wall from different viewpoints. 
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The existing shelter over the mudbrick fortification was replaced until a 
permanent roof is built.

Research and publication projects included the Lydian levels of the “House 
of Bronzes” sector; architecture and finds of the Synagogue; architecture 
of the Temple of Artemis; Hellenistic and Roman pottery, including the 
development of a new chronology for Hellenistic coarsewares from the site; 
coins discovered since 1971; inscriptions on stone; figural terracottas; and 
Byzantine seals. Analysis of marble from the temple of Artemis showed that it 
was built from marble from the Mağara Deresi quarries just south of the site. 

Traces of pigment on a late Archaic molding from a cemetery were analyzed 
with a portable XRF machine, and proved to be Egyptian blue, copper-based 
green (malachite or verdigris), and red ochre. The machine was also used 
to perform elemental analysis on ceramics from the site; however, careful 
experimentation showed that burial conditions and cleaning treatments 
significantly affected the trace elements of the sherds, rendering the analysis 
unreliable. 



425

Şekil: 1



426

Şekil: 2

Şekil: 3



427

Şekil: 4 Şekil: 5

Şekil: 6



428
Şekil: 8

Şekil: 7



429

Şekil: 9



430
Şekil: 11

Şekil: 10



431

2013 YILI TATARLI HÖYÜK KAZISI
K. Serdar GİRGİNER*

Özlem OYMAN-GİRGİNER
hayriye akil

Mehmet cEvhEr
İlkay AKLAN

M. cem Firat

Tatarlı Höyük kazısı 2013 yılı çalışmaları, 13 Temmuz – 29 Kasım tarihle-
rinde gerçekleşmiştir1. 

a YaPıSı VE ÇEVrESinDEKi Çalışmalar

2013 yılı çalışmalarımız höyükte üç farklı alanda toplam 21 açmada ger-
çekleşmiştir (Resim: 1). Höyüğün güneydoğusunda konumlanmış monü-

* Y. Doç. Dr.  K. Serdar GİRGİNER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu-Sarıçam-
Adana/TÜRKİYE. sergir@cukurova.edu.tr, kserdar.girginer@gmail.com   
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ji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu-Sarıçam-
Adana/TÜRKİYE. ogirginer@cukurova.edu.tr 
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Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu- Sarıçam-Adana/TÜRKİYE. hakil@cu-
kurova.edu.tr

 Arş. Gör. Mehmet CEVHER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu-Sarıçam-Adana/
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1 2013 yılı kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün çalışmalarımıza aktardığı bütçeleri dışında, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin FEF2012BAP14 No.lu tatarlı Höyük Kazısı ve interdisip-
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mental A Yapısı’nın doğu yamacında yaptığımız çalışmalarda, 2010 yılında 
ilkini tespit ettiğimiz Geç Roma-Erken Bizans Dönemine tarihlenen iki mezar 
ile daha karşılaşılmıştır. Hellenistik Dönem mekânının hemen üstünde, yapı 
terk edildikten sonra gömüldükleri anlaşılan biri çocuğa ait 2 adet kiremit 
mezarda herhangi bir kişisel eşyaya veya mezar eşyasına rastlanmamıştır 
(Resim: 2). Bu mezarların, çevrede 2005-2006 yıllarında gerçekleştirdiğimiz 
yüzey araştırmaları sırasında tespit etmiş olduğumuz ve höyüğün yaklaşık 
3km.lik güneybatı ve güneydoğusundaki alanda karşılaşılan Töngelen Hö-
yük, Domuztepe ve Leçe Mevki ile Berende Tepesi2 gibi Geç Roma-Erken Bi-
zans yerleşimlerine ait olduğu düşünülebilir.

2013 yılı kazılarında A yapısının çevresindeki Hellenistik Döneme ait 
yapılaşmayı daha iyi anlayabilmek amacıyla yapının kuzeybatısında, doğu-
sunda ve güneybatısındaki açmalarda çalışılmıştır. Bu çalışmalar esnasında 
AV 187 açmasında bir mekân açığa çıkarılmıştır. Mekânın sıkıştırılmış top-
rak tabanı yer yer korunmuştur. Doğu-batı uzantılı duvarın dibinde bir ocak, 
kuzey güney uzantılı duvarın dibinde ise testi, amphora gibi kaplarının yanı 
sıra iki adet içe dönük ağızlı kâse ve alanın kuzeyinde bir köşede toplu hâlde 

liner Çalışmalar konulu bireysel araştırma, FEF2013KAP2 No.lu 2013 Yılı Kizzuwatna Araştır-
maları: tatarlı Höyük Kazısı konulu katılımlı proje ve bunun dışında ÇÜ Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Dekanlığı’nın, Ceyhan Belediyesi’nin ve Türk Tarih Kurumu ile Adana Ticaret Odası’nın 
maddî destekleri ile sürdürülmüştür. Çalışmalarımızın yürütülebilmesi için her türlü yardım 
ve desteklerini gördüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar ile Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Seyhan 
Tükel, Ceyhan Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü ile Adana Arkeoloji Müzesi’ndeki meslektaşlarımıza ve destekleyen diğer kurum ve kuruluş-
lara teşekkür ederiz. 

 Kazı ekibimizde bu bildiri özetinin yazarları dışında, Arkeologlar Melis Çobanoğlu, Ebru İnca-
man, M.Furkan Tufan, Yusuf Tuna, Özlem Evrensel, Melike Uğuruyar, Cansu Özdemir; Prof.
Dr. Halil Çakan (Arkeobotanik), Biyolog Salih Kavak ve Hititolog Cumhur Genç’in dışında, 
öğrencilerimizden Seda Kara, Cennet Deveci, Cansu Kükürt, Merve Karaeraslan, Kaan Kasa-
pan, D.Yağmur Keskin, Mustafa Toklu, Ali Keyifli, Bossus Acar, Yeşim Ereli, Makbule Çetin, 
M.Ali Öngen, M.Ali Adamhasan, Emre Eren, Tuğçe Arısoy, Fatma Örengül, Mevlüde Demir, 
Efe H.Hundemir, Ebru Ülger, Onur Şahin, Enes Aydemir, A.Buğra Ateş, Nuray Kayacı, M.Ali 
Özcan (Biyoloji) ve Neslihan Ala (Biyoloji) yer almıştır. Tüm ekibimize özverili ve başarılı çalış-
malarından dolayı teşekkür ederiz.

    Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmalarımızda Konya Müzesi’nden Sedrettin Öğünç ve Osmaniye 
Müzesi’nden Kürşet Koçer temsilciliğimizi yapmıştır. Her iki meslektaşımıza teşekkür ediyoruz.

2 Girginer,K.S.2007: 180-181.
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bulunan salyangoz ve yanmış kemikler ele geçirilmiştir. Tüm bu buluntular 
ışığında alan mutfak olarak değerlendirilmiştir. Bu alandan alınan toprak ör-
neklerinde ilk verilere göre karbonlaşmış mercimek ve buğday taneleri bu-
lunmuştur (Resim: 3). 

A yapısının doğusunda yer alan Az 190 açmasında ilk olarak 2010 yılın-
da çalışılmıştır. Bu alanda doğu-batı yönünde uzanan taş duvar üzerinde 
kerpiç bloklarının kullanıldığı görülmüştür. Daha önce Hellenistik Dönem 
mimarîsinde duvar üzerinde sıva ya da döküntü olarak tespit ettiğimiz kerpiç 
izleri, ilk kez bu kadar iyi korunmuş olarak açığa çıkarılmıştır.  

Bir diğer alanda yapılan çalışmalarda ise, Hellenistik Döneme ait bir 
mekân ile birlikte içi sıvalı bir ocak açığa çıkarılmıştır. Bu mekânla ilişkili se-
ramik döşemeli taban ve bu tabanın etrafında küçük ve orta boy düzensiz 
taşlardan oluşan taş döşeme tespit edilmiştir. Alanın güneyinde tahrip olan 
Helenistik duvarın hemen altında ele geçirilen tek kulplu testi ise Orta Demir 
Çağına aittir (Resim: 4).

A yapısının batısında AY 187 açmasındaki çalışma amacımız, 2011 yılında 
BA 187, 2012 yılında Az 187 açmalarında takip etmiş olduğumuz D12 du-
varını ve aynı zamanda 2011 yılında Az 187 açmasında tespit ettiğimiz taş 
döşemenin devamını izleyebilmektir. Bu amaçla yaptığımız derinleşme çalış-
malarında dolgu içinden zeus veya Asklepios olduğunu düşündüğümüz bir 
pişmiş toprak baş ele geçirilmiştir. 2010 yılında AP 186 açmasında ele geçiri-
len zeus veya Asklepios büstü3 ile benzer özellikler göstermektedir. AP 186 
açmasından ele geçirilen büst M.Ö. 2-1. yy.lara tarihlenmektedir. Dolayısıyla 
bu yıl ele geçen bu baş için de aynı tarihleri önerebiliriz. 

Aynı alanda yaptığımız çalışmalarda kısmen korunmuş bir taban üzerin-
de GTÇ’ye ait buluntularla karşılaşılmıştır (Resim: 5). Bu tabaka Helenistik ve 
Demir Çağına ait çukurlar tarafından oldukça tahrip edilmiş olsa da, bu taban 
üzerinde ele geçirilen seramikler arasında benzerlerini özellikle Boğazköy 
gibi Hitit İmparatorluk Çağı yerleşimlerinden bildiğimiz, hamur renginde as-

3 Girginer,K.S.-Girginer,Oyman,Ö. et.al. 2011: 134, Res.10.
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tarlı, dikine perdahlı uzun boyunlu tek kulplu testiler4, yayvan tabak ve çanak 
formları tanımlanmıştır5. Alan genelinde tabak ve çanak formları tipolojik 
olarak çeşitlilik sunmaktadır (Resim: 6). Hamur renginde astarlı veya astarsız 
örneklerin yanı sıra, bir kısmının iç yüzeyine kırmızı renkte astar ve perdah 
uygulanmıştır. Bazı parçaların üzerlerinde çömlekçi işaretleri görülmektedir. 
Bu döneme ait, süzgeçli çanak ve kap parçalarının yanı sıra yuvarlak ve sivri 
dipli şişelere ait parçalar ve minyatür bir çanak ele geçirilmiştir. 

2013 yılında A Yapısı olarak adlandırdığımız (Resim: 7) iki yapım evreli 
tapınağın özellikle girişinin ortaya çıkarılması için yapının doğusundaki Az 
190 açmasında çalışılmıştır. Bu alanda yapının girişi olarak düşündüğümüz 
alanın önünde 5 sıra taşının korunduğu bir kuyu tespit edilmiştir (Resim: 8). 
Ağzı 70 cm., en geniş yeri 1,60 cm. çapında ve 80 cm. derinliğindeki bu taş ku-
yunun su geçirgenliğini engelleyen hiçbir izolasyon unsuru ile karşılaşılma-
mıştır. Ayrıca kuyu içinde yapılan derinleşme çalışmalarında seramik dâhil 
hiçbir maddî kültür verisine rastlanmamıştır. Bu alandaki oluşumun kültsel 
bir işlevinin olup olmadığı ve tarihlemesiyle ilgili verilere önümüzdeki yıllar-
da yapılacak çalışmalarla yanıt aranacaktır. 

SitaDEl taş DÖşEli VE ramPalı Yol Çalışmaları

2013 kazı sezonundaki ikinci çalışma alanımızı 2012 yılında ilk olarak açı-
ğa çıkardığımız taş döşemeli yol ve çevresi oluşturmuştur. Burası Sitadel’in 
doğusunda yer alan ve önceki yıllarda kazısı başlayan Aşağı Şehir’e inen veya 
başka bir ifadeyle Tatarlı Höyük’ün pınarlarına indiği için “Kutsal veya Tö-
ren Yolu” olarak adlandırmak istediğimiz taş döşemeli ve rampalı yoldur. 
Toplam uzunluğu 17 m. olan taş döşeli rampa, doğuda 5.5 m., batıda ise 3.5 
m. genişliğindedir. Her iki kenarından bordürler ile sınırlandırılmış olan taş 
döşemeli yolda, bordür duvarları çift sıra duvar örgüsüne sahiptir ve duvar 

4 Boğazköy: Fischer,F. 1963: Lev.42/430, 45/427; Müller-Karpe,A. 1988: Lev.4 K2c/3; Maşat Hö-
yük: Özgüç,T. 1978: 7,115, Lev. 45/5; Özgüç,T. 1982: 25, Fig. C/15-17; Korucutepe: Umurtak,G. 
1996: 59-60, Lev. 26/2; Alacahöyük: Koşay,H.z.-Akok,M. 1947: Pl.36c, Al.H.84.

5 Bir önceki sezon seramiklerinin ön değerlendirilmesi için bkz: Girginer,K.S.-Girginer-Oyman,Ö. 
et.al. 2014: 186.
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kalınlıkları 1-1.50 m. arasında değişmektedir. Bu yolun batısında 2013 yılı ka-
zılarında kapı yapısının eşik taşlarına ulaşılmıştır. İki parçalı eşik taşlarından 
kuzeydeki 1.50x50 cm., güneydeki 1.00x60 cm. ölçülerindedir. 3,5 m. geniş-
liğindeki kapının ortasında bulunan iki dikdörtgen taş, kapı yastığı olarak 
kullanılmıştır. İçeriye doğru açıldığı anlaşılan kapı, çift kanatlı olmalıdır. Bu 
hâliyle kapı, sadece insan giriş çıkışına uygun görünmektedir. Söz konusu 
eşik taşlarının kuzeyinde ve güneyinde dikdörtgen olarak işlenmiş kapı sö-
veleri açığa çıkarılmıştır. Kapı söve taşlarının içerisinde kapı milini döndü-
ren demir aksamlar çivileriyle birlikte in situ olarak bulunmuştur (Resim: 9). 
Söve taşlarının ön kısmında ise, 8x15 cm.-15x8 cm. ölçülerinde ve üst yapıyı 
destekleyen ahşap direklerin yuvaları bulunmaktadır. Kapı girişinden sonra, 
eşik taşlarından batı yönünde seramik ve çakıl döşeme tabanlı “kapı mekânı” 
tespit edilmiştir. Girişin her iki yanında karşımıza çıkan duvarlar da kısmen 
açığa çıkarılmıştır. Bunlar olasılıkla kapı güvenliği ve savunma sistemi ile il-
gili olmalıdırlar. Bu alandan ayrıca in situ olmayan M.Ö. II. binyıla ait bir 
silindir mühür (Eski Suriye Popüler Stil) de ele geçirilmiştir.

Yolun güneyinde yapılan çalışmalardaysa, AS 189 açmasında ayak bilek-
lerinin hemen üzerinden kırılmış bir kabartma tespit edilmiştir. Kabartmada 
bir insan figürünün ayakları ve sol ayak bileğinin üzerinde uzun elbisesinin 
sadece etek ucu görülmektedir. Burada görülen ayakkabı ve uzun giysiye ait 
etek ucu Akamenid asker tasvirlerine benzemektedir6. Kilikya Bölgesi’nde 
Pers varlığı M.Ö. 6.yy.dan itibaren bilinmesine karşın7, sikkeler dışında Pers 
varlığını yerleşimlerde tanımlayan arkeolojik buluntuların oldukça az olması, 
bu buluntunun önemini arttırmaktadır.

Kabartmanın önündeyse “sunak” olduğunu düşündüğümüz kireçtaşı bir 
blok ele geçirilmiştir. Gerek kabartmanın önünde yer alan kireçtaşı bloğun 
çevresinde, gerekse kabartmanın oturduğu yuvanın içinden çok sayıda “aşık 
kemiği” ele geçirilmiştir (Resim:10). Bunların ritüel amaçla buraya serpiştiril-
miş olabileceği sanılmaktadır. 

6 Richter,G.M.A. 1946: 16, Fig.3-4; Houston, M.G.-Hornblower,F.S. 1920: 77-82.
7 Ünal,A.-Girginer,K.S. 2007: 207vd.
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Taş döşeli, rampalı ve giriş mekânlı bu kapı sisteminin izleyebildiğimiz 
tâdilat evrelerine göre, ilk kez M.Ö. II. binyılda yapıldığını, daha sonra Geç 
Hitit ve Akamenid çağlarında da “kutsal” işlevde kullanıldığını düşünmek-
teyiz.

2013 yılında bu kutsal yolun güneyindeki çalışmalarda ilk kez Orta Demir 
Çağ mekânı taban üstündeki in situ malzemelerle birlikte açığa çıkarılmış-
tır. Şimdiye kadar özellikle A Yapısı ve çevresinde ele geçirilen Demir Çağı 
buluntularını Hellenistik Çağın ağır tahribatı nedeniyle mimarîyle bağdaştır-
mak zor olmuştur.  12 m2.lik mekânın ortasında çatıyı taşıyan ahşap direğin 
oturduğu kaide de tespit edilmiştir. Mekânın doğusunda ve batısında iki adet 
girişi bulunmaktadır. Bu mekân içinde krem renkte astarlı, boya bezemeli 4 
kulplu bir krater, kırmızı üzerine siyah bezemeli, sepet kulplu, emzikli bir 
testiciğe ait parça, üç ayaklı bir taş kap ve kırmızı astarlı bir çanak ele geçirilen 
kaplar arasındadır (Resim: 11). 

SitaDEl Sur/SaVunma SiStEmi Çalışmaları

2013 yılındaki 3. çalışma alanımız Tatarlı Höyük Sitadel yerleşmesinin gü-
neybatı noktasında yer alan sur duvarı ve bu alanda karşılaştığımız su kanalı 
ile ilgili oluşumlardır. Yaklaşık olarak 30 m.lik kısmı açığa çıkarılmış olan su 
kanalının tabanında irili ufaklı taşların döşenmiş olduğu tespit edilmiştir. Su 
kanalının kuzeyden güneye doğru alçalan bir eğimle sur duvarı altından ge-
çirildiği ve uzantısının doğuya doğru dönerek sur duvarının dışına doğru 
devam ettiği görülmektedir. Söz konusu bu ikinci kanal hattı, kuzeyden gelen 
diğer kanal ile birleşmektedir. Burada ağız çapı 30-15 cm., uzunluğu ise 1 m. 
olan bir künk yer almaktadır. 

Bunun dışında sur sisteminin dış hattı üzerinde yapılan çalışmalarda yeni 
duvarlar ile karşılaşılmıştır (Resim: 12). Bunlar kuru duvar tekniği ile yapıl-
mış ve bir nevi surun direncini artırmak için inşa edilmiş istinat duvarları 
olmalıdır. Tatarlı Höyük Sitadeli’nin batısında yer alan sur sisteminde, geçen 
yıllarda açığa çıkarılan kule tabanının doğusunda yer alan modern tuvalet ya-
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pısı kaldırılmıştır. Bu alanda Demir Çağının girişi kapatan duvarlarının takibi 
ve 2. kule ile ilgili çalışmalarımız 2014 yılı çalışmalarında devam edecektir. 
Sur sistemi 2013 yılı çalışmalarında ele geçirilen buluntu gruplarından biri-
sini mühürler oluşturmaktadır. Bu mühürlerden biri BA 174 açmasının yü-
zey toprağının hemen altından ele geçirilmiştir. Çift yüzlü olan mühür GTÇ 
sonlarına ait görünmektedir. Diğer mühürlerse 2012 yılında açığa çıkarılan 
mekânın hemen dışından, aynı alanda ele geçirilmiştir. Bunlardan biri kır-
mızı taştan yapılmış “ayak biçimli” mühürdür. Bunun dışında stil özellikleri 
açısından Eski Hitit Dönemine ait olduğunu düşündüğümüz bir de bulla ele 
geçmiştir (Resim: 13)8. 

arKEoBotaniK Çalışmaları

2013 yılı Arkeobotanik çalışmaları Çukurova Üniversitesi, Biyoloji 
Bölümü’nden Prof.Dr. Halil Çakan’ın koordinatörlüğünde devam etmiştir. 
Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Hellenistik Dönem toprak örneklerinin 
yüzdürme sonucunda karbonlaşmış buğday ve zeytin, M.Ö. II.binyıl taba-
kalarının toprak örnekleri içinde ise yine karbonlaşmış özellikle birkaç çeşit 
üzüm türü çekirdekleri bulunmuştur. Bu veriler bu çağda yoğun bir şarap 
üretimine işaret etmektedir (Resim: 14)9.

DEĞErlEnDirmE VE SonuÇ

Oldukça verimli geçen 2013 yılı kazı sezonu, özellikle höyükteki Demir 
Çağı yerleşimleri hakkındaki bilgilerimizi arttırmıştır. Bugüne kadar Hele-
nistik mimarînin tahribatıyla mimarî olarak tam anlamıyla anlayamadığımız, 
ancak seramiklerle tanımlayabildiğimiz bu çağ, kendisini in situ bulgularla 

8 Bu buluntu Tatarlı Höyüğün ikinci bullasıdır. Yine aynı dönemlere tarihlenen ilk bulla için bkz: 
Ünal,A.-Girginer,K.S. 2010: 275 vd.

9 Son yayınlar için bkz: Kavak,S.-Çakan,H. et.al.2014 a: 129; Kavak,S.-Çakan,H. et.al.2014 b: 115 
vd; Aslan,F.-Çakan,H. et.al. 2014: 99 vd. Ayrıca bkz: Girginer,K.S.-Girginer-Oyman,Ö. et.al. 
2014: 184.
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net olarak ortaya koymaya ve Tatarlı Höyük’ün özellikle Orta ve Geç Demir 
Çağında önemini devam ettirdiğini göstermeye başlamıştır.

Demir Çağına ait veriler ayrıca sur sisteminden de gelmektedir. M.Ö. II. 
binyıl verileriyse hem idarî, hem de kutsal özellikler sunmaya devam etmek-
tedir. 

Sonuçta, yerleşimimizin luhuzattia / lawazantiya10 ve M.Ö. I. binyılın ilk 
yarısında lusanda ile aynı yer olduğuyla ilgili düşüncelerimiz devam etmek-
tedir.
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Resim 1: Tatarlı Höyük kazısı 2013 vaziyet planı.

Resim 2: Sitadel A Yapısı’nın doğusunda ele geçen M2 ve M3.
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Resim 3: A Yapısı’nın kuzeybatısında yer alan AV 187 açmasındaki Hellenistik 
mekân ve M.Ö.2.-1. yy.lara ait seramiklerden bazı örnekler.

Resim 4: Üst sırada BA-BB 186 açmasından bir görüntü. Alt sırada 
ise M.Ö.2.-1. yy.lara ait seramikler ve Orta Demir Çağına 
ait tek kulplu testi.
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Resim 5: Az 187 açması GTÇ seramikleri.

Resim 6: Tatarlı Höyük GTÇ yayvan tabak ve çanak 
formları.
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Resim 7:  Sitadel A Yapısı’nın 2013 yılı çalışmaları sonrasındaki durumu ve doğusunda açığa 
çıkarılan 28 m. uzunluğundaki duvar.

Resim 8: A Yapısı’nın doğusundaki girişin önünde açığa çıkartılan mimari. 
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Resim 9: Taş döşeli ve rampalı yol ile in situ kapı söve aksamları.

Resim 10:  Akamenid Dönemi kabartması ve 
aşık kemikleri.



445

Resim 11: Orta Demir Çağına ait krater ve üç ayaklı taş kap. 

Resim 12: Sitadel Sur Açmaları.
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Resim 13:  Sur sistemi kazılarında ele geçirilen GTÇ sonlarına ait 
çift yüzlü mühür, ayak formunda mühür ve Eski Hitit 
Dönemine ait bulla.

Resim 14: Hellenistik Dönem ve M.Ö. II. binyıl karbonlaşmış çekirdekler.
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İZMİR’İN PREHİSToRİK YERLEŞİM ALANI 
YEŞİLovA HÖYÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI

Zafer DERİN*
tayfun cayMaz
Gülnur SÜMER

İzmir, Bornova İlçesi, Karacaoğlan Mahâllesi, Yeşilova Höyüğü kazı çalış-
maları 02.07.2013 - 02.09.2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

 Yeşilova Höyüğü kazısı İzmir’in Prehistorik yerleşimini ortaya çıkartma-
yı, bilim ve topluma sunmayı hedefleyen, kazıyla birlikte birçok faaliyet ve 
projeyi de içeren bir çalışmadır. 2013 yılı çalışmalarında kazının ana sponso-
ru olan Bornova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi, 
İl Özel İdaresi,  Karacaoğlan ve Yeşilova Mahâlleleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği  ve kazı ekibimize içten teşekkür ederim1. 

Kazı Çalışmaları
Yeşilova Höyüğü kazıları, çalışma programına uygun olarak  Yeşilova Hö-

yüğü üzerinde üç ayrı alanda (IIa-IIb-III No.lu alanlar) ve Yassıtepe’de (VI) 
olmak üzere 4 alanda gerçekleştirilmiştir. (Plan, Çizim:1)

* Yar. Doç. Dr. zafer DERİN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak.Arkeoloji Böl. Bornova-İzmir/
TÜRKİYE.

 Dr. Tayfun CAYMAz, Narlı Mah. Ferit Alnar Sok. Mir Apt. No.9 D.8 Narlıdere-İzmir/TÜR-
KİYE.

 Dr. Gülnur SÜMER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Böl. Bornova-İzmir/
TÜRKİYE.

1 2012 yılı kazı çalışmaları başkanlığımız altında; Dr.Tayfun Caymaz  (Kazı Başkan Yardım-
cısı), Ar. Gör. Dr. Gülnur Sümer, Ozan Şahin (Arkeolog), Burcu Yılmaz (Restoratör), Merve 
Hepiyiler, Cahide Gizem Tırıl, Nergis Gürses, Ufuk Doğangül, Şahin Menteşe, Özlem Va-
tansever, Merve Gölcü, Şebnem Kutlubay, Yunus Emre, Sefa Aksoy, Muhammet Balcı, Yiğit 
Ersöz, Dilara Çolak, Merve Tuncer, Elçin Günay, Sibel Ayırkan, Burçin Uğurdan, Asiye Top-
rak, Yüksel Duygu Karanfil, İrem Şahin, Aybüke Nacar, Elif Eryılmaz, Özge Nesritürk, Büşra 
Kaygın, Seyit Kaya’dan oluşan ve kazıya farklı zamanlarda katılan 30 kişilik bir ekip ile ger-
çekleştirilmiştir. Ekibimize  Bakanlık temsilcisi olarak katılan Aydın Arkeoloji Müzesi’nden 
Arkeolog Handan Özkan’a   katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. 
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Çalışmalar Yeşilova Höyüğü’nün merkezinde  I9 b-d, J7c,d, J6c,d, J-K16-17 
(Çizim: 1),  plan karelerde yürütülmüştür.

ııa alanı

I9d, J9b ve J9d karelerinde yapılan çalışmalarla IIa ve IIb alanlarındaki aç-
malar birleştirilmiştir. Burada III1a tabakasında E7 mekânının kuzey kısmına 
ait taş temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıntılar, dik açılı bir köşede 
birleşen iki duvara aittir. Kuzey duvarı 7.00 m., batı  duvarı  ise 3.00 m. uzun-
lukta korunmuş durumdadır. Yapının duvarları tek sıra taşlarla yapılmış 
yaklaşık 0.40-0.50 m. kalınlığındaki taş temeller üzerine oturtulmuştur. Du-
varların belli bir seviyeye kadar pise tekniğinde, bloklanmamış ve  levhâlar 
hâlinde dökülmüş kerpiçlerle  perde duvar niteliğinde yapıldığı anlaşılmak-
tadır. Kerpiç çamuru çok bol miktarda saman içermektedir.

İç kısmındaki yoğun yanmış kerpiç yığıntısından yapının yangınla tahri-
bat görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Ortaya çıkarılan taş temellerin bir kısmı 
da tahribat görmüş durumdadır. Buna rağmen 17.30 metre seviyesinde düz 
sayılabilecek bir tabana ve  diğer yapılar gibi yaklaşık 8-9 metre uzunluğunda 
duvarlara sahip büyük bir mekân olduğu anlaşılmaktadır. 

Mekânın güneybatı köşesinde öğütme taşları, yaklaşık orta kesiminde bir 
grup kap parçası ortaya çıkarılmıştır. Keramiğin dışındaki buluntuların ara-
sında, biri Ana Tanrıça bacağı biçiminde iki adet pişmiş topraktan kepçe sapı 
parçası dikkat çekmektedir. Biri ip delikli iki kepçe sapı da J9d karesinde bu-
lunmuştur. 

Yeni mekânla birlikte II No.lu alan içinde  ortaya çıkarılan yapıların sayısı 
yediyi bulmuştur. (Resim: 1) Bunların kuzey-güney doğrultusunda oval bir 
hat üzerinde dizildikleri görülmektedir. Dikdörtgen plânlı ve bağımsız olan 
bu yapıların arasındaki mesafeler 1.00-5.00 m. arasındadır. Bunların tamamı 
taş temel üzerine , çatısı ağaç direklerle desteklenerek duvarları pise tekniğin-
de blok çamur blokları ile inşa edilmiştir. 
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 J9c karesinde yapılan çalışmalarda Neolitik  III 1a’nın yanı sıra 1b ve 1c 
tabakalarına da inilmiştir. Burada  III 1a’na ait taş kümeleri mimarî bir bütün-
lük göstermemektedir. Bu tabakanın üst seviyelerinde tamamı çeşitli renk-
lerde çakmaktaşından yontma taş buluntuların fazlalığı dikkat çekmektedir. 
Komşu karelerin aynı seviyelerinde de benzer oluşum gözlenmiştir. J9c karesi 
III 1a tabakasında ufak baltalar ve  öğütme taşları başlıca diğer buluntuları 
oluşturmaktadır. III 1b tabakası, yaklaşık 3.00x1.00 m. boyutlarında korun-
muş taş döşeme ile temsil edilmektedir. Bu tabakada ufak balta, kemik bız 
ve sap, keramik ağırlık ve ezme taşları ele geçirilmiştir. Bunların dışında ele 
geçirilen pişmiş topraktan bir heykelcik ya da insan biçimli kaba ait 7.30 cm. 
uzunluğundaki ayak parçası kayda değer bir buluntudur. III Ic tabakasında 
derinleşmeden çalışmalara son verilmiştir.  

Her üç tabakada keramik aynı karakterdedir. Kırmızı yüzeyli ve iyi pişmiş 
bu keramikte, depolama kapları önemli yer tutmaktadır. 

ııb alanı

Bu alandaki çalışmalar, E4 ve E5 yapılarının doğusundaki J7c-d, J6c-d ka-
relerinde yürütülmüştür. J7c karesindeki çalışmalarda 17.00 m. civarında  bir 
fırına ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. 

E4 yapısının hemen doğusunda, E5’in kuzeyinde yer alan fırın dıştan  0.90 
x 1.00 metre, içten içe 0.70x0.60 ve ağız açıklığı 0.45 metredir. Duvarları dökme 
kerpiçle yapılmış, içten ve dıştan çamurla sıvanmıştır. Ağız kısmında duvar 
kenarları, keramik parçaları da kullanılarak yuvarlaklaştırılmıştır (Resim: 2).

 Fırının kuzeye bakan ağzının hemen önünde bir küpün alt kısmı yer al-
maktadır. 0.50 metre çapındaki karın kısmından kırılmış  küp, fırınla ilgili ola-
rak depolama kabı şeklinde  kullanılmış olmalıdır. Fırın ağzının hemen batı-
sında,   yanında kerpiçten ufak bir platform, bunun yakınında kırık durumda 
küçük bir kap, fırının sağ arka kısmında yine bazı kaplar ve bir öğütme taşı 
parçası yer almaktadır. Fırının üzerinde 3.00x2.00 m.lik bir alanı kapsayan 
yanmış kerpiç yığınında, akik (?) kolye tanesi, pişmiş topraktan küresel nesne 
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(?), elma  formlu tezgâh ağırlıkları, 2 adet kemik bileği taşı, perdah taşı, öğüt-
me taşı ve balta ele geçirilmiştir.

 J7c karesinde ele geçirilen diğer bir önemli buluntu, pişmiş topraktan bir 
heykelciğin baş kısmıdır. Gövdeye yakın bölümünden kırılmış bu parçada, 
başın üst bölümü de kırık ve eksiktir. Korunan uzunluğu 0.05 m.dir. Kırmızı 
yüzeyli parçada, boyun uzun ve kalın olup, ense başa düz bir şekilde bağlan-
maktadır. Çene, boyundan ufak bir çıkıntı hâlindedir. Burun kırık ve eksiktir. 
Çok hafif bir kabartma ve çizgiyle belirtilen ağız, oldukça ufaktır. Kaş ve  ba-
dem şeklindeki göz çevreleri, kazımayla, gözler kabartma iki yuvarlakla be-
lirtilmiştir. Yine kabartmayla ifade edilen kulaklar, göz hizasından yukarıda 
yer almaktadır. 

J7d ve J6c karelerinde sürdürülen çalışmalarda , E5 yapısının doğu kesimi-
ne ait duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Yapının kuzeydoğu köşesi, yakın zamana 
ait 2.00 m. çapında bir kuyu tarafından tahrip edilmiştir. Yaklaşık 1.00 m. de-
rinleşilerek araştırılan kuyuda, at nalı, tuğla ve sırlı testi gibi buluntular ele 
geçirilmiştir. Bu nedenle Neolitik tabakaların içine açılan bu kuyunun yakın 
dönemimiz içinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Kuyunun dışında yapının doğu duvarına ait sadece 2.00 m.lik bir kısım 
korunmuştur. Güney duvarına ait korunan kısım ise 3.50 m. uzunluğundadır. 
Yapının güneydoğu köşesi de tahribata uğramış durumdadır. Bununla birlik-
te mevcut veriler, 10.00x9.50 m. boyutlarında bir binayı ortaya koymaktadır.  
Yapının kuzeydoğu kesiminde iki bölme/odacık yer almaktadır. Bunlardan 
kuzey duvarı önündeki küçük bölme 0.80 m. genişlikte olup tabanı yassı taş-
larla düzgün şekilde döşenmiştir. Döşemenin 0.80x0.70 m.lik kısmı korun-
muş, doğu kısmı kuyu tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bu bölme önceki 
yıllarda E4 yapısının doğu duvarının ortasında duvara  bitişik olarak ortaya 
çıkarılan fırın ile benzerlik göstermektedir.

Fırının tek sıra taş temelli güney duvarı 0.10-0.15 m. kalınlığındadır. Fırının 
birçok yapıda görülenin aksine mekânın içinde kuzeydoğu  köşesine yapıldı-
ğı, bu şekilde aynı alanda ikisi mekân içi biri mekân dışı üç fırının bulunduğu 
anlaşılmıştır. Fırının güneyinde  1.50 m. genişliğe sahip bu bölmede çok sayı-
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da kabın, taş ve kerpiç yıkıntının altında kırılarak dağıldığı görülmektedir. Bu 
bölmeyi güneyden kapatan duvar, binanın ana duvarlarıyla aynı kalınlıktadır 
(0.70-0.80 m.). Batı kesimi de tahribata uğrayan duvarın korunan uzunluğu 
2.50 m.dir. Yapının güneydoğu kesiminde ufak taşlarla yapılmış bir döşeme-
ye ait kalıntılar görülmektedir. Bunun hemen güneyinde ele geçirilen öğütme 
taşları, baltacık, çekiç olarak kullanılmış boynuz, yontma taştan delici âlet gibi 
buluntular, bu kesimin işlik olabileceği izlenimini vermektedir. 

Güney duvarının hemen dışında kap kırıkları ve ufak taşlar içeren bir 
küme saptanmıştır. Aynı tipte bir buluntu alanı doğu duvarı ekseninin dı-
şında da yer almaktadır. Bu alanda dilgicik ve delgi gibi çakmaktaşı âletlerle 
baltacık ve kemik sap ele geçirilmiştir.

Yeni veriler, 5 numaralı evin, doğu kesimde bölmeler içermesi bakımın-
dan E4 ile benzer bir plâna sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yan-
dan bu yapıların 10.00 metreye varan uzunluklarıyla büyük yapılar olduğu 
anlaşılmaktadır. Her iki yapı da bir yangınla tahribata uğramıştır.

ııı no.lu alan
Yeşilova Höyüğü’nün tabakalarını kontrol etmek amacıyla III No.lu alan 

içinde yer alan  J16c, K16a, K17b ve  J17d karelerine ait bölümde kesit ve 
sondaj çalışmalarına 2013 yılında da devam edilmiştir. Bu yılki çalışmaların 
ilerleyen safhasında alan daraltılmış ve 3.5x3 m.lik bir alanda ana toprağa 
kadar inilmiştir. Tanımlanan alan, Yeşilova Höyüğü’nde bilinen Neolitik Dö-
nem tabakalarının tamamını içermektedir. Bunlardan ilk üç tabaka (III 1-3) 
geçen sezon kazılmıştır. Bu yıl III 4 tabakasından ana toprağa uzanan kültür 
dolgusunun tamamı araştırılmıştır.

Dar bir alanda çalışılması nedeniyle mimarî bulguların çok az tespit edil-
diği III 4-8 tabakalarında yangın ve taban izlerini içeren tabakalar daha çok 
keramik bulguları ile tanımlanmaktadır. III 4-8  keramiği, geç dönem kerami-
ğinden özellikle yüzey renkleri bakımından farklıdır. Bu keramikte sarımsı 
kırmızı/turuncu, açık sarı, pembe ve kahvemsi kırmızı ve kahverengi yaygın-
dır. Hamur genelde temiz olup kaplar iyi pişirilmiştir. Dik boyunlu çömlek-
ler, hafifçe daralan ağızlı çömlekler ve düz ya da hafif s-kenarlı çanaklar ve en 
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yaygın formlardır. Geç tabakalara özgü geniş sığ çanak, pervaz ağızlı büyük 
çömlek gibi formlar bu tabakalarda görülmemektedir. III 4 tabakasında açık 
sarı yüzeyli bir çömlek parçasında kazıma bezeme yer almaktadır. Bunun dı-
şında bezemeli parçaya rastlanmamıştır. 

Yontma taş buluntular, kazılan alanın boyutları küçük olması karşın 
önemli miktarda yontma taş âlet ele geçirilmiştir. Daha çok dilgi ve dilgicik 
parçalarıyla yongaları içeren buluntuların çok büyük kısmı çakmaktaşından-
dır. Kemik âletler geç tabakalara nazaran oldukça fazladır. En çok bız ve spa-
tula parçalarına rastlanmıştır. 

Küresel formlu sapan taşları az rastlanan,  avuç içine sığacak boyutta ezme 
taşları ise, sık rastlanan buluntular arasında yer alır. Taş kap parçaları, biri 
dışbükey, diğeri çift konik formlu iki ağırşak, biri lâcivert, diğeri krem renkli 
taştan yapılmış iki kolye tanesi ve iyi perdahlanmış bir baltacık, diğer bulun-
tuları oluşturmaktadır.

Sonuçta, 2013 sezonunda Yeşilova Höyüğü merkezinde yapılan kazılarla,  
III 1a tabakası yatay, Erken Neolitik tabakalar ise derinlemesine  araştırılmış-
tır2. Bu çerçevede III No.lu alandaki Neolitik tabakalaşma hakkında daha ön-
ceki yıllarda yapılan tespitler doğrulanmıştır. Buna göre;

2  I. Kültür Katı
 A.Bizans-Roma (M.Ö. 10 - M.S. 290)
 B.Demir Çağı     (M.Ö. 1050)
 C.Tunç Çağı
  1.Geç Tunç Çağı
  2.Orta Tunç Çağı
  3.Erken Tunç Çağı ..a,b,c,d,e,f,g,h 
                (M.Ö. 3020-2830)
 II.Kültür Katı (Kalkolitik)
     Orta Kalkolitik… a,b  (M.Ö. 4340-4230)
 III.Kültür Katı (Neolitik)
 1       a,b,c,d,e,f..  
 2 …..……….Neolitik III (M.Ö. 6000-5730)
 3
 4
 5……………..Neolitik II (M.Ö. 6250-6060)
 6
 7              (M.Ö. 6490-6250)
 8……………..Neolitik I
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- Alüvyal dolgulardan oluşan ana toprak üzerindeki ilk yerleşim, iyi ni-
telikli keramik yapımını bilen topluluklar tarafından kurulmuştur. 

- Bu toplulukların taş, yontma taş ve kemik âlet yapımında da ileri sevi-
yelerde oldukları anlaşılmaktadır. 

- Karakteristik kültür öğeleri, izleyen altı evrede de korunmuş görün-
mektedir. 

- Bununla birlikte bu yerleşimlerin mimarî yapısı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. Bunun için daha geniş alanlarda kazı yapılmasına ihtiyaç var-
dır. 

- III 2 tabakasında Neolitik yaşamın yeni kültür öğeleri kazandığı, bun-
ların III 1 tabakasında hâkim hâle geldiği görülmektedir.

- IIb alanındaki sondaj çalışmaları bu dönemin uzun ve çok safhâlı ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Son Neolitik yerleşimin (III 1a) oldukça 
geniş bir alana yayıldığı hem kazı, hem de sondaj çalışmalarından an-
laşılmaktadır. 

- Kuzeyden güneye bir yay gibi uzanan evler dizisi, bu son safhaya aittir 
(III 1a). Evlerin içinde ve çevresinde öğütme taşlarının ve depolama 
kaplarının çokluğu, bu dönemde tarımsal üretimin büyük ölçüde arttı-
ğını ortaya koymaktadır.  

- Kırmızı yüzeyli ve çok iyi/sert pişirilmiş keramik, bu dönemin karak-
teristiğidir. Keramik üretimindeki artış ve gelişmeye karşın, kemik âlet 
ve taş kap yapımı eski önemini kaybetmiş görünmektedir.

Vı no.lu alan Yassıtepe

Yassıtepe 2013 yılı kazı çalışmalarına 4 Temmuz 2013 tarihinde açma te-
mizliği ve çevre düzenlemeleriyle başlanmıştır. Çalışmalar alanın H 17, H 18 
ve H 15 d’ de bulunan test açmasında yürütülmüştür (Resim: 3). 

Öncelikli çalışmalar H 17 karesinde 18.30 seviyesinden yüzey temizliği ile 
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başlanmıştır. Yüzeyde bulunan inşaat döküntüleri sebebiyle 18.30-18.20 m. 
seviyeleri arasında geç ve erken dönemlere ait karışık malzemeler gelmiştir. 
Bu seviyelerde toprak nemsiz, açık kahverengi tonlarında ve özellikle batı-
ya doğru çok sert olduğu görülmüştür. 18.20 m. seviyesinden aşağı inilmeye 
başlandığında, toprağın rengi kısmen koyulaşmış sertliği azalmış ve kazılan 
karenin doğusuna doğru gidildikçe toprağın nem oranı artmıştır. Üst seviye-
lerde genel olarak görülen kahverengi tonlardaki karışık dönemlere ait kera-
mikler, bu seviyeden itibaren koyulaşmaya başlamıştır. Mal özellikleri şek-
linde görülmeye başlanmıştır. Bu seviyeden itibaren ETÇ I  mal özelliklerinin 
yoğun olduğu, IC3a tabakasına geçilmiştir. Genel olarak koyu yüzlü içe kalın-
laştırılmış ağız kenarlı çanak parçaları tespit edilmiştir. Bunların dışında  üç 
ayaklı kaplar, gaga ağızlı testi ve maşrapalar, karından kulplu basık boyunlu 
çömleklerin yoğun olduğu gözlenmiştir (Resim: 4). 

18.10 – 18.00 m. seviyeleri arasında kazılan karenin batı kesitinin tam or-
tasından doğuya doğru 4.80 m. uzunluğunda iki sıra taş örgülü 30-35 geniş-
liğinde bir taş duvar ortaya çıkarılmıştır.  Bu duvarın doğu ucundan güneye 
doğru aynı özellikte 2.25 m. uzunluğunda devamı bulunmuştur. Mekânın, 
önceki yıllarda ortaya çıkarılan 1,2,3,4,5 ve 6 No.lu kuzeydoğu ve güneybatı 
yönlü uzanan  mekânlarla aynı doğrultuda olduğu gözlenmiştir. Bu çıkartılan 
uzun duvarın güneydeki bölümüne 7, kuzeydeki bölümüne 8 No.lu mekân 
numaraları verilmiştir. 18.00 – 17.80 m. seviyeleri arasında 8 No.lu mekânın 
güney duvarı boyunca bir kısmı tüme yakın durumda  çeşitli formlarda ke-
ramikler ele geçirilmiştir. Bu keramikler içindeki  koyu yüzlü üç küçük ayağı 
olan silindirik tarzda bir pyxis tüm olarak bulunmuştur. Bunun dışında ka-
pak, üç ayaklı çanak, karından kulplu boyunlu çömlek, gaga ağızlı testi içe 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak, basit ağız kenarlı çanak  bu grup içinden 
gelen kap formları olarak tespit edilmiştir. Mekânın güneybatı köşesinden 
kuzeydoğuya doğru yaklaşık 1.50 m. uzunluğunda parçalanarak yayılmış pit-
hos parçaların altından toprağa gömülü durumda  ağız seviyesi 17.90m. olan 
tüm bir pithos çıkmıştır. Pithosun ağız genişliği 0.55 m. boyun genişliği 0.35 m. 

10 Ayrıca konu ile ilgili bkz: Trémouille,M.C. 2013: 409-410; Forlanini,M. 2013: 1 vd.
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gövde genişliği 0.63 ve derinliği 1.20 metredir. Pithosun içinde dama tahtası 
ve zikzak bezemeli bir adet minyatür gaga ağızlı kaliteli bir kap ele geçmiştir. 
Pithosun dip toprağı küllü bir şekilde gelmiş ve bu topraktan örnekler alın-
mıştır. Alanda taban seviyesinde gömülü olarak bulunan diğer pithos ise H 17 
c karesinin güneybatısında yer almaktadır. Boyun kısmı parçalanmış gövde 
genişliği 0.80 metredir. H 17 karesinin genel seviyesi 17.80 m.de bırakılmıştır. 
Yangından dolayı bu seviyede toprak rengi  kırmızıdır. 

Çıkan buluntuların içinde en yoğun grup keramik daha sonra DHK, kemik 
ve yontma taş âletler gelmektedir. Küçük buluntu olarak çift konik gövdeli 
koyu yüzlü ağırşakların yoğunluğu dikkati çekmektedir. 8 No.lu mekânda 
diğer mekânlardan daha fazla keramik parçası ele geçirilmesi ve çıkan kapla-
rın yaklaşık %50’sinin minyatür olması dikkati çekmektedir.

H 17 karesi kazıldıktan sonra çalışmalar H 18 karesinin tamamından 
18.00m. seviyesinden ve H 15 d karesinde bulunan test açmasında 16.40 m. 
seviyesinden devam edilmiştir. H 18 karesinde IC3a tabakası eğime bağlı ola-
rak H 17’den yaklaşık 0.30m. daha alttan başlamaktadır. Genel olarak 18.00-
18.70m. seviyeleri arasında toprak nemsiz, açık kahverengi tonlarda ve çok 
sert yapıdadır. 18.70m. seviyesinden aşağı inilmeye başlandığında toprak 
yumuşamaya ve rengi koyulaşmaya başlamaktadır. Üst seviyelerde erken ve 
geç dönem malzemeleri karışık olarak ele geçirilmiştir. Bütün seviyelerde ele 
geçirilen buluntular içinde en yoğun grubu keramikler oluşturur. Daha sonra 
deniz hayvan kabuğu, kemik ve yontma taş âletler şeklinde gruplanmaktadır. 

17.70 m. seviyesinde açmanın doğu kesitine boylu boyunca paralel  uzanan  
üç sıra taş örgülü 9 No.lu mekânın duvarı ortaya çıkartılmaya başlanmıştır.  9 
No.lu mekân duvarının güney ucunda, kuzeydoğu güneybatı yönünde kesen 
bir üst evreye ait daha büyük taşlarla iki sıra hâlinde örülmüş bir duvar mev-
cuttur. Bu büyük taş döşeli duvarın batısında at nalı biçimli bir tandır veya 
ocak bulunmaktadır. 9 No.lu mekân duvarının batıda yan yana sıralanmış 
parçalanmış hâlde üç adet pithos mevcuttur. En güneyde bulunan pithosun 
içinden ve çevresinden gaga ağızlı testi parçaları elde edilmiştir. Bunlardan 
bir tanesi küçük boyutlarda açık kahverengi olup diğerleri daha büyük bo-
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yutlarda ve koyu yüzlüdür. Bu pithosun içinden ayrıca  açık kahverengi ton-
larda içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak, diğer pithoslar çevresinde ise dip 
delikli içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı bir çanak, bir adet koyu yüzlü minyatür 
kap bir adet de kızıl kahve tonlarda gaga ağızlı testi ele geçirilmiştir. 

Açmanın b karesinin doğu yarısında kuzey-güney yönlü 2.40 m. uzunlu-
ğunda bir duvar mevcut olup bu duvarın kuzey ucundan batıya dönen 1.78 
m. uzunluğunda bir devamı vardır. Bu mekânın taşları iri ve iki sıralıdır. Bu 
mekân daha üst evreye ait olduğu düşünülmektedir. Bu mekânın kuzeyinde 
hilâl şeklinde kırılarak yayılmış pithos parçaları mevcut olup bu döküntüy-
le duvar arasında ağız kenarı tam bir pithos bulunmaktadır. Bu mekânın ve 
pithosların seviyesi 17.70 m. ve 17.60 m. arasındadır. Bu mekânın doğusun-
da daha küçük taşlarla örülmüş iki sıralı yaklaşık 3.00 m. uzunluğunda bir 
duvar bulunmuştur. Bir diğer önemli buluntu grubu ise açmanın kuzeybatı 
bölgesinde bulunan keramik grubudur. Bu grup kuzeydoğu güneybatı yönlü 
uzanmakta olup genel ortalama seviyesi 17.50 m.dir. Bu grubun içine dikkati 
çeken kap, kantharos formunu andıran çift kulplu yüksek kaideli küçük bo-
yunlu çömlektir. Ayrıca bu katta açmanın a karesinde 17.30 m. seviyesinde ilk 
kez pişmiş topraktan yapılma kaşık ele geçirilmiştir. Açmanın a ve b kareleri 
17.30 m. seviyesine indirilmiş, c ve d kareleri ise 17.40 m. seviyesinde bırakı-
larak buradaki çalışmalar son bulmuştur.

H 18 açması ile aynı zamanda kazılan H 15 d’de bulunan test açmasında 
başlangıç olarak 17.12 m.ve 16.40 m. seviyeleri arasında bulunan taşların te-
mizliği ile yapılmıştır (Resim: 5). 16.40-16.30 m. seviyeleri arasında kazılan 
alanın ortasında kuzey-güney doğrultulu büyük taşlarla iki sıra hâlinde örül-
müş yaklaşık iki metre civarındaki taş duvar ve küllü katman ile IC3 e’den IC3 
f tabakasına geçirmiştir. Bu seviyeler arasında açmanın güneybatı köşesinden 
bir adet ayak biçimli taş mühür ele geçirilmiştir (Resim: 6). Erken örneklerine 
Höyücek’in Kalkolitik tabakalarında da rastlanan ayak ya da çizme şeklinde-
ki mühürler genellikle Tarsus, Konya Kara Höyük, Küllüoba ve Karataş’ın 
ETÇ III’ tabakalarında ele geçirilmiştir3. Yassıtepe mührü  bu türün en  erken 

3 Warner J.1994: Elmalı-Karataş ıı, the Early Bronze age of Karataş, Bryn Mawr College, Pl. 187:a
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örneklerden birini oluşturmaktadır. Mührün ele geçirildiği IC3f tabakası CO 
14 sonuçlarına göre M.Ö. 3020-2900 yıllarına tarihlenmektedir. 

15.60 m. seviyelerinde açmanın kuzey ve güney kesitlerine bitişik alanda 
doğu-batı doğrultulu iki sıra taş örgülü duvarlar bulunmuştur.  Bu duvarların 
seviyesinde açmanın genelinde çıkan küllü katmanlar tabakayı I C3f’den IC3 
g’ye indirmiştir. Açmanın genelinde seviye 15.50 m.de bırakılarak çalışmalar 
son bulmuştur. Test açmasının buluntuların büyük çoğunluğunu keramikler 
oluşturmaktadır. Keramikler  perdahlı koyu yüzlü iyi pişmiş mal özellikleri 
göstermektedir. Hâkim form içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak parçaları-
dır. Bunlara ek olarak basit ağız kenarlı, üç ayaklı kap parçaları ve gaga ağızlı 
testiler ele geçirilmiştir. Kemik, DHK ve yontma taş âletlerin yoğunluğu az 
olup bunlar arasında kayda değer bir buluntuya rastlanmamıştır. 2012 kazı 
çalışmalarında çıkarılan, fakat içi boşaltılmayan H 15 c’de bulunan boynu kı-
rık pithosun içi boşaltılmıştır. İçerisinde kabın kendi kırıklarından oluşan çok 
sayıda keramik ve pithos parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca bir adet ağzı kırık 
gaga ağızlı testi ve çift konik gövdeli ağırşak bulunmuştur. Pithosun oldukça 
yanmış olup siyah tonlardaki  dip toprağından örnekler alınmıştır. 

Yassıtepe’de IC3 a ve b katlarında ortaya çıkarılan  ortak duvarlı , tek ya 
da  ara duvarlarla bölünmüş iki odalı uzun ev ya da megaronsu yapılardan 
oluşan ETÇI  yerleşimi aynı zamanda Batı Anadolu’nun geleneksel mimarî 
tarzını da temsil etmektedir (Resim: 3). Konut olarak kullanılan ve ortadaki 
bir avluya açıldığı anlaşılan radyal planlı yerleşimin üst örtü sisteminin de 
düz damlar şeklinde yapıldığı saptanmıştır. Bu tür mimarîye sahip yerleşim 
modelleri ETÇI döneminde  Limantepe,  Troya, Baklatepe, Beşik-Yassıtepe 
ve Demircihöyük gibi  yerleşim alanlarında da görülmektedir.  Yassıtepe Hö-
yüğü ETÇ  yerleşiminde büyüklük ve yayılım tarzı açısından kent oluşumu 
için gerekli mimarî ve ekonomik nedenlerin henüz oluşmadığı anlaşılmakta-
dır. Bu tür ETÇ yerleşimlerine adalarda Thermi4,  Poliochni5 ve  Emporio’da6  

4 Lamb, W.  1936, Excavations at thermi in lesbos, Cambridge,  Plan 2-3.
5 Tine ,S.1997, “Poliochni: Problemi di urbanistica e demografia,” (Ed. C. G. Doumas - V. La 

Rosa.), E Poliochne kai e Proïme Epoche tou Chalkou sto Boreio aigaio, atina:, 226-227.
6 Hood ,S.1981, Excavations in Chios 1938-1955, Vol.I, Oxford, 114, 118.



458

rastlanmıştır. Yassıtepe Höyüğü ETÇ dönemi evleri radyal plana uygun ola-
rak arka duvarlarının bir sur duvarına dayandığı düşünülmektedir. Ancak 
bugüne kadar yerleşimin küçük bir bölümü kazıldığı için savunma sistemine 
ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Günümüze sağlam mimarîsiyle ula-
şan   IC3 b katı ve dar bir alanda sondaj açmasından elde edilen bulgulara 
göre IC3 c-h tabakaları Kumtepe Ib ile çağdaş ETÇI-Kalkolitik  geçiş sürecini 
temsil etmektedir.IC3f’den elde edilen CO14 tarihleri de bu durumu kanıtla-
maktadır. Önümüzdeki kazı döneminde  sondaj açmasındaki çalışmalarımız 
ETÇ öncesi süreci ve Yassıtepe alanı ile  Yeşilova Höyüğü merkezi arasındaki 
kültürel ilişkiyi daha iyi ortaya koyacaktır. 

Kazı çalışmaları sonunda 100 envanterlik, 54 etütlük eser İzmir Arkeoloji 
Müzesi’ne teslim edilmiştir.

SoSYal ProjElEr

Eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Temmuz ayında  “Ye-
şilova Höyüğü’nde Arkeoloji Eğitimi ve zamana Yolculuk “ adı altında bir 
eğitim programına başlanmıştır. Bu amaçla İzmir’in farklı yerlerinden gelen 
7-10 yaş grubuna ait öğrenciler  kazı ekibinin misafiri olmuş ve 3’er  günlük 
eğitim programlarına katılmıştır.  

Yeşilova Höyüğü’nde 2013 yılında Ege Üni. Coğrafya Bölümü ile bir TÜ-
BİTAK projesi gerçekleştirilmiştir. Erişkinlere yönelik proje kapsamında 35 
kişilik grup bir gün süresince çeşitli aktiviteler yapılmıştır. Ayrıca her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da yurt dışından gelen turist gruplarına yönelik yarım gün-
lük bir program kapsamında da, Amerikalı çocuklu aileler kazı ve zaman yol-
culuğunu içeren aktivitelere katılmışlardır. Böylece Yeşilova Höyüğü farklı 
yaş gruplarına, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere yönelik projeler 
geliştirme yönünde önemli deneyimler sağlanmıştır. 

28.08.2013 günü Yeşilova ve Karacaoğlan Mahâllesi sakinlerinin, 
KAYED’in ve Bornova belediye başkanının katılımıyla geleneksel “4.  Yeşilo-
va Höyüğü Kahvaltısı” düzenlenmiştir. Bu aktivite ile çevrede yaşayan  top-
lumu Yeşilova Höyüğü’nde  yerel yönetimle bir araya  getirerek sorunlarını 
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anlatabilmeleri sağlanmış,  basının önünde Yeşilova Höyüğü’nde  bu yıl yapı-
lan çalışmalara ve elde edilen sonuçlara ilişkin bilgi verilmiştir. 

2013 yılında Yeşilova Höyüğü ile ilgili olarak 8 ayrı makale ve yazı  yazıl-
mış ve bunları 5’i basılmış durumdadır. 

Koruma Çalışmaları

Yeşilova Höyüğü’nün II ve VI No.lu alanlarındaki kalıntıların korunma-
sı için iki ayrı çatı projesi hazırlanmış ve koruma kurulu onayından geçiril-
miştir. İzmir İl Kültür Müdürlüğü kuruldan onaylı çatı projesini yaptırmayı 
üslenmiş, bu amaçla ödenek için İl Özel İdaresi’ne ve Valiliğe başvuruda bu-
lunmuştur (Resim: 7). 

Bu yıl da geçici koruma için  Yeşilova Höyüğü’nde ortaya çıkarılan kalın-
tıların üzerleri örtülmüş, açma kenarları kapatılarak yağmur suyu tahribatını 
azaltmak için açma kenarlarına içi toprak dolu çuvallar koyulmuş, kesitler 
örtülmüştür. 

VI No.lu alan Yassıtepe’deki ETÇ mimarî kalıntılarını koruyabilmek için 
2012 yılında başlanan  geçici  çatı projesinin inşasına devam edilmiştir. 2012 
yılında bir bölümü yapılan çatının 2013 yılında önemli bir kısmı tamamlan-
mıştır. Böylece bugüne kadar kazılan ve önümüzdeki yıllarda kazılması plan-
lanan alanın tamamı çatı ile koruma altına alınmıştır. Böylece kalıntıların  ge-
lecek kuşaklara sağlam aktarılması hedeflenmiştir.

Yeşilova Höyüğü’nün batısına  yapılan Yeşilova Höyük Parkı’na, Yassıte-
pe ve Yeşilova Höyüğü alanlarına  İngilizce –Türkçe “bilgilendirme”, “kültür 
ağacı” ve “yön levhâları” konmuştur. Böylece sayısı sürekli artan ve her hafta 
randevu ile gelen grupların, kazı alanı dışından alanı görmeye çalışan  ziya-
retçilerin   alan hakkında bilgi edinebilmeleri kolaylaştırılmıştır.

 

Kazı EVi ilE ilGili Çalışmalar

Yeşilova Höyüğü kazı alanına bitişik konumda bulunan kamu arazisine 
“Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü ziyaretçi Merkezi“ adı altında bir ya-
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pının inşasına 2012 yılı sonunda başlanmıştır. Binanın tamamına yakın kısmı 
bitirilmiş, son düzenlemeler yapıldıktan sonra 2013 yılı Aralık sonuna kadar 
teslim edilmesi planlanmıştır. 

Türkiye’de ilk kez ve üstelik tümüyle Bornova Belediyesi  tarafından ya-
pılan Sergi Binası, Kazı Evi ve Neolitik Köy’den oluşan “Yeşilova Höyüğü zi-
yaretçi Merkezi” ile Yeşilova Höyüğü kazı çalışmaları  modern bir kazı evine 
kavuşacaktır. Yeşilova, tarih öncesi sergilemenin yapılacağı, tarihi yaşayarak 
öğrenebilecekleri  aktif bir kazı alanına dönüşecek, kazı alanı kentin turizmi-
ne açılacaktır (Resim: 8). 

Bitirilmekte olan binanın kullanımına, sergilerin niteliğine, yapılacak akti-
vitelerden, personel alımına kadar birçok faaliyete ve  kazının desteklenmesi-
ne yönelik olarak, genel müdürlüğün görüş ve önerileri doğrultusunda Bor-
nova Belediyesi ile kazı başkanlığı arasında bir protokol yapılmıştır. Böylece 
kazının en az beş yıl süresince tüm temel ihtiyaçları karşılanmış, kent tarihi ve 
kültürü için önemli bir tesis kazanılmıştır. 
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Resim 1: Yeşilova Neolitik  mimarî.
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Resim 5: Yassıtepe sondaj.

Resim 4: ETÇI çanak çömleği.
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Resim 7: Yassıtepe çatı örtüsü.

Resim 6: ETÇI ayak şeklinde taş mühür.
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dİdYMA 2013
helga buMkE*

François bErtEMEs
Hüseyin CEVİZOĞLU
Elgin von GaisbErG

Die vom Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Istanbul, getragene 
und von der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen genehmigte 
Grabungs-, Restaurierungs- und Aufarbeitungskampagne in Didyma 
fand unter der Leitung des Milet Museums in der zeit vom 28. Juli  zum 
5. Oktober 2013 statt. Von Seiten der Didymagrabung lag die Koordination 
und Gesamtverwaltung in den Händen von Prof. Dr. Helga Bumke von der 
Universität Halle-Wittenberg1, die wesentlich unterstützt wurde von dem 

* Prof. Dr. Helga BUMKE, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Seminar 
für Klassische Archäologie, Universität Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 12, 06099 Halle/
Saale, Deutschland/ALMANYA.

  Yard. Doç. Dr. Hüseyin CEVİzOĞLU, Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 35100-İzmir/ 
TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Elgin von GAISBERG, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Historische 
Bauforschung, Deutschland/ALMANYA.

 Prof. Dr. François BERTEMES, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, 
Universität Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 12, 06099 Halle/Saale, Deutschland/
ALMANYA.

1 Unter der Projektleitung von Prof. Dr. Helga Bumke sowie Yard. Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu 
nahmen folgende Mitarbeiter an der Kampagne teil: A) Arbeiten am Tempel und in seinem 
Umfeld: 1.) Restaurierungs- u. Konsolidierungsmaßnahmen am Apollontempel unter der 
Leitung von Christoph Kronewirth (Steinmetz, Restaurator) mit İsmail Çelimli (Steinmetz, 
Restaurator); 2.) Wissenschaftliche Aufarbeitung der Architekturteile des archaischen 
Tempels: Dr. Uta Dirschedl, (Archäologin, Deutsches Archäologisches Institut, zentrale 
Berlin).und Dr. Aenne Ohnesorg (Bauforscherin). B) Arbeiten zum Site Management von 
Didyma unter der Leitung von Prof. Dr. Elgin von Gaisberg, Dipl.-Ing. Maike Kohnert M.Sc 
(Architektin, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung) und Dipl.-
Ing. Juliane Goischke M.Sc (Architektin, Vermessungsingenieurin). C) Bestandsaufnahme 
des sog. Knackfusshauses durch Studentinnen des Aufbaustudiengangs Denkmalpflege: 
Neslihan Atas (Architektin) und Nicole Alicia Kruz (Kunsthistorikerin). D) Sondagen im 
Rahmen des Site Managements und für Publikationen: 1.) Sondagen im Ort: Yard. Doç. 
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Kazı Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu, Prof. Dr. Elgin 
von Gaisberg, die für das Site Management und die Bauforschung in Didyma 
zuständig ist, sowie von Prof. Dr. François Bertemes. Als Vertreterin der 
türkischen Regierung begleitete und unterstützte Sevim Uçar vom Fethiye 
Müzesi die Arbeiten mit großem Engagement und stetiger Hilfe, wofür Ihr 
herzlich gedankt sei. Darüber hinaus gilt den Mitarbeitern des Miletmuseums 
und vor allem der derzeitigen Direktorin Hasibe Akat unser großer Dank, 
die auch in diesem Jahr die Didymagrabung in jeder Hinsicht beraten 
und gefördert haben. Für die Möglichkeit, in Didyma arbeiten zu können, 
sind wir der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des türkischen 
Ministeriums für Kultur und Tourismus zu großem Dank verpflichtet.

Die Schwerpunkte der Kampagne 2013 lagen auf der vom Deutschen 
Archäologischen Institut finanzierten Konservierung und Restaurierung 
des Apollontempels sowie der Realisierung eines neuen touristischen 
Erschließungsplanes des antiken Didyma (Site-Management). Im Rahmen 
der Arbeiten zum neuen Sitemanagement-Konzept und zur Klärung 

Dr. Hüseyin Cevizoğlu, Dr. Ivonne Kaiser, Dr. Ulf Weber und Jan-Henrik Hartung MA 
(Archäologen, Akademieprojekt, Universität Halle) Jan Köster MA (Archäologe, Universität 
Halle), Dipl.-Ing. Konstantin Wächter M.Sc (Architekt), Jens Fischer, Lisa und Hegewald, BA 
(Studenten, Universität Halle), Başak Löklüoğlu und Arzu Özkan (Studenten, Ege Universitesi 
Izmir); Sondagen auf Tavşan Adası unter der Leitung von Prof. Dr. F. Bertemes, Dorothea 
Mauermann, M.A. (Archäologin), Tobias Neuser, MA und Michael Rechta, MA (Archäologen, 
Universität Halle). E) Arbeiten in den Depots des Grabungshauses: 1.) Bearbeitung der 
Funde aus den Grabungen auf dem sog. Taxiarchis in Didyma und der aktuellen Grabungen 
im Rahmen des Akademieprojektes ‚Kulte im Kult’: Prof. Dr. H. Bumke (Projektleitung), Dr. 
Jan Breder, Dr. B. Reichardt (Archäologen, Akademieprojekt, Universität Halle, Karoline 
Lölhöffel von Löwensprung, M.A. (Archäologin, Deutsches Archäologisches Insitut zentrale, 
Berlin), G. Pantelidis, M.A. (Archäologe, Technische Universität Darmstadt), Dr. Aylin 
Tanriöver, (Archäologin, Universität Halle), Dr. M. Verčík (Archäologe, Landesmuseum 
für Vorgeschichte Halle), Polly Lohmann, M.A. (zeichnerin und Archäologin, Universität 
München), 2.) Aufnahme und Bearbeitung von Bauteilen des sog. Pseudo-Naiskos: Dr. U. 
Weber und K. Wächter; 2.) Bearbeitung der Funde aus den Grabungen auf Tavşan Adası: 
Prof. Dr. F. Bertemes (Projektleitung), Dr. Karin Hornung-Bertemes (Archäologin), Daniel 
Delschev, M.A., T. Neuser, M.A., M. Rechta, M.A., Anja Lochner, M.A., Konstanze Eckert, 
M.A. und Katja Focke, M.A. (Archäologen und zeichnerInnen, Universität Halle), Dieter 
Morche (Photograph). F) Bearbeitung epigraphischer zeugnisse: Dr. Wolfgang Günther 
(Epigraphiker, München) und Dr. Sebastian Prignitz (Epigraphiker, Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften). G) Restaurierung von Fundmaterial: Nicole Rische 
(Restauratorin, Berlin), Georgi Iliev (Restaurator), Dr. Illja Iliev (Restaurator und Archäologe).



469

von Fragen für den Abschluss von Publikationen wurden zudem in drei 
Bereichen Sondagen durchgeführt. Parallel zu diesen Arbeiten wurden in 
den Depots Funde aus bereits abgeschlossenen und den aktuellen Grabungen 
aufgearbeitet, dokumentiert und restauriert. 

1. restaurierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen am apollontempel

Die Restaurierungs- und Konsolidierungsarbeiten am Apollontempel 
wurden auch in diesem Jahr unter der Leitung des Steinrestaurators 
und Steinmetzmeisters Christoph Kronewirth gemeinsam mit dem 
Steinrestaurator Ismail Çelimli und vier weiteren Fachkräften sowie zwei 
Lehrlingen durchgeführt. Die Arbeiten konzentrierten sich auch in diesem 
Jahr auf die Konsolidierung des zwölfsäulensaals (Abb. 1).

Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten verrichtet: 

Von der Säule D7 wurden der alte Eisenring und Ergänzungen aus 
zementmörtel entfernt und lose Bestandteile mit Epoxidharz befestigt 
(Abb. 2). Vor Abnahme des Eisenringes wurden lose Originalbestandteile 
mit Epoxidharz angeklebt und gefährdete Partien durch das Einsetzen 
von Edelstahlstäben gesichert. Von einer weiteren Säule (B3) wurden alte 
Ergänzungen entfernt und der antike Bestand gesichert. Offene Bruchfugen 
wurden mit Kalkmörtel geschlossen und Schalenbildungen mit Kalkmilch 
verfüllt.

In entsprechender Weise wurde die Südwand im zwölfsäulensaal gesichert 
und restauriert (Abb. 1). Hierzu mussten einzelne Steine zwischenzeitlich 
aus dem Mauerverband entfernt werden, um einzeln restauriert zu werden. 
Die Konsolidierungsarbeiten an der Südantenmauer konnten abgeschlossen 
werden.

Am Ost-Stylobat, der sog. Franzosenbresche, wurden beschädigte bzw. 
gerissene Stufen abgebaut, alle gelösten Fragmente wieder angeklebt und die 
wiederhergestellten Stufen dann wieder versetzt (Abb. 3). 
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Schließlich konnten mehrere zum Tempel gehörenden Fragmente 
unter den im Steindepot aufbewahrten Werkstücken identifiziert und ihre 
ursprüngliche Position am Bau bestimmt werden, so dass diese Fragmente 
wieder angefügt werden konnten. zu den auf diese Weise vervollständigten 
Stücken gehört beispielsweise ein Antenkapitell des Apollontempels (Abb. 4).

2.  arbeiten im rahmen der umsetzung eines neuen Site management Planes für 
Didyma

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeiten lag auch 2013 auf der weiteren 
Ausarbeitung und Realisierung des neuen Site Management-Konzeptes 
für Didyma unter der Leitung von Prof. Dr. Elgin von Gaisberg von der 
Technischen Universität Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung. 

Im Vordergrund steht hierbei die Verbesserung der touristischen 
Erschließung der antiken Stätte durch Einbeziehung bislang isolierter 
Grabungsareale. Beabsichtigt ist die Gestaltung einer neuen Wegführung 
durch das Ruinengelände, die die wichtigsten antiken Bauten berücksichtigt. 
Die in dieser Weise in das neue Besucherleitsystem eingebundenen Areale 
und zugehörigen Monumente sollen schließlich durch neue Schautafeln 
erklärt werden.

zu diesem zweck wurden 2013 die im Tempelareal während der 
Freilegung des Apollontempels und des angrenzenden Geländes,1906 – 1913, 
systematisch von den ersten Ausgräbern angeordneten Bauglieder gesichtet 
und nach ihrer Funktion in einem Lageplan farbig kartiert (Abb. 5. 6). Es 
handelt sich hierbei vor allem um Architekturglieder des Tempels, die für den 
Wiederaufbau des Tempels nicht mehr verwendet werden konnten, sowie 
auch weiterer Bauten. 

In einem zweiten Arbeitsschritt wurde mit der Dokumentation des 
aktuellen zustandes von Bauresten und alten Sondagen im Bereich der 
Heiligen Straße begonnen. In diesem zusammenhang wurde nicht nur ein 
sog. Gebäudeinventar, sondern für die denkmalpflegerische Konsolidierung 
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auch ein Maßnahmenkatalog erstellt. Diese Arbeiten erfolgten im Hinblick auf 
die geplante touristische Erschließung dieses Bereiches. Denn auf Grundlage 
der Dokumentation sollen aussagekräftige antike Baureste gesichert und 
irrelevante Sondagen ohne oder nur mit kleinteiligen Bauresten zum Schutz 
der Besucher zugeschüttet werden.

Als Vorbereitung für die Sicherung eines einsturzgefährdeten Abschnittes 
der modernen Umfassungsmauer des Tempels wurde schließlich die 2012 
begonnene Schadenskartierung der Mauer abgeschlossen.

Im Rahmen einer Abschlussarbeit im Masteraufbaustudiengang 
Denkmalpflege der Technischen Universität Berlin wurde zudem von zwei 
Examenkandidatinnen eine Bestandsaufnahme des sog. Knackfusshauses 
durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eines der wenigen noch erhaltenen 
Wohnhäuser des 19. Jahrhunderts in Didyma, das von der Grabung als Depot 
genutzt wird. Es galt, eine Schadenskartierung, Maßnahmenkatalog und ein 
Nutzungskonzept zu erarbeiten. 

3.  Sondagen im rahmen der arbeiten für den neuen Site management – Plan 
und der Publikation “Kulttopographie von Didyma“ 

Insgesamt wurden in den vier Bereichen A-D Sondagen durchgeführt 
(Abb. 7), um zum einen im Hinblick auf das neue Besucherleitsystem, den 
Verlauf der Heiligen Straße und die Ausdehnung des sakralen Areals zu 
überprüfen sowie zum andern Desiderate für laufende Publikationen zu 
klären.

In Bereich A wurden von Jan-Henrik Hartung MA zwei Sondagen in 
der Gasse durchgeführt, die unmittelbar nördlich der Umfassungsmauer 
des Tempels verläuft. ziel war es, den Verlauf der Heiligen Straße zu 
überprüfen, die bislang nur nördlich der modernen Straße lokalisiert werden 
konnte und deren Fortsetzung unbekannt ist. Da die Heilige Straße Teil 
des neuen Besucherleitsystems sein soll, gehört die Rekonstruktion ihres 
Verlaufes zu einem zentralen Anliegen des Site Managements in Didyma. 
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Da in dieser Sondage Mauern der römischen Kaiserzeit zutage traten, konnte 
ausgeschlossen werden, dass hier ehemals die Heilige Straße geradlinig zur 
Nordseite des Tempels verlaufen ist. 

Im Sondagenbereich B (Abb. 7) wurde unter der Leitung von Yard. Doç. Dr. 
Hüseyin Cevizoğlu ebenfalls das ziel verfolgt, die Fortsetzung der Heiligen 
Straße zu klären. Insofern wurde hier zunächst eine Sondage in Verlängerung 
des letzten bekannten Abschnittes angelegt. Auf diese Weise konnte dort, wo 
die trajanische Straßenpflasterung abbricht ein Vergleichsprofil erstellt werden, 
um die Abfolge und Schichtenkonsistenz der Straßenniveaus zu erhalten2. 
Bemerkenswerterweise wurden in der angrenzenden Straßensondagen weder 
Reste der Pflasterung noch der darunterliegenden Horizonte angetroffen (Abb. 
8). Spätrömische und frühbyzantinische Verfüllungen deuten aber darauf 
hin, dass die Heilige Straße in diesem Bereich vollständig ausgeraubt und 
ältere Schichten aufgrund von Eingriffen in das Gelände abgetragen wurden. 
Insofern gilt es 2014 die Suche nach dem weiteren Verlauf der Heiligen Straße 
in dem nach Osten ansteigenden Gelände fortzusetzen.

Weitere sechs Sondagen führte Dr. Ulf Weber in dem unmittelbar nördlich 
der Moschee liegenden Bereich C durch (Abb. 7. 9). ziel war es hier, für die 
Publikation Fragen zur Ausdehnung und Datierung des bereits seit längerem 
bekannten antiken Fundamentes zu klären, auf dem die Moschee gründet. 
zu unserer Überraschung trat hier jedoch mindestens ein weiteres mächtiges 
Fundament zutage (Abb. 9. 10). Es handelt sich um ein Streifenfundament, 
das parallel zur nördlichen Moscheeflanke verläuft und in das ein nach 
Norden verlaufender Schenkel einbindet. Freigelegt wurde östlich des sich 
unmittelbar anschließenden und sorgfältig abgearbeiteten Felsens noch ein 
weiteres Streifenfundament, das ebenfalls eine nordsüdliche Ausrichtung hat, 
dessen zusammenhang mit dem anderen Fundament aber noch ungeklärt 
ist. Die zurichtung der Fundamente und technische Details weisen jedenfalls 
darauf hin, daß sie beide der hellenistischen zeit angehören.

2 K. Tuchelt, “Bericht über die Arbeiten der Didyma-Grabung 1986“, KST 9/2 (1987) 77-87 Abb. 
4; K. Tuchelt, “Der Vorplatz des Apollontempels von Didyma und seine Umgebung“, Öjh 69 
(2000) 311-356.
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Während der Fundamentstreifen entlang der Moschee noch in ganzer Höhe 
mit Eunthynterie erhalten ist (Abb. 10), sind die übrigen Fundamentstreifen 
bis auf die unterste Lage ausgeraubt. Immerhin reicht der erhaltene Bestand 
aber aus, um rekonstruieren zu können, dass das Fundament ursprünglich 
mit drei Lagen über 2 m hoch und etwa 1,50 – 1,70 m breit war. Von der 
einstigen Ausdehnung des neuen Fundamentes konnte in dem begrenzten 
Ausgrabungsbereich bisher nur ein kleiner Ausschnitt erfasst werden, läuft 
es doch sowohl nach Norden als auch nach Westen weiter. 

Auch wenn die Gestalt des Fundamentes und die Funktion des zugehörigen 
Baues noch unklar sind, ändert die Existenz von einem oder auch zwei neuen 
Fundamenten unsere bisherigen Vorstellungen von der Bedeutung dieses 
Areals völlig. Es scheint sich hierbei um ein weiteres kultisches zentrum neben 
dem Apollontempel gehandelt zu haben, dessen Einbindung in das neue 
touristische Erschließungskonzept nunmehr umso größere Dringlichkeit hat. 

Überdies wurden in Bereich D (Abb. 7) von Dr. Ivonne Kaiser mehrere 
Sondagen in dem südöstlich des Tempels liegenden Areals durchgeführt, 
um Anhaltspunkte für die Ausdehnung des antiken Gesamtheiligtums zu 
erhalten. Dass in diesem Bereich mit der Möglichkeit zu rechnen war, antike 
Strukturen des Heiligtums anzutreffen, stützte sich auf die Lokalisierung 
einer in den 1940er Jahren abgetragenen christlichen Kapelle. So galt es zu 
überprüfen, ob die Reste dieser Kapelle auf antiken Strukturen gründen. 

zunächst wurde die neuzeitliche Kapelle aus dem 19. Jh. freigelegt, bei der 
es sich um einen langrechteckigen Bau mit einer rekonstruierten Gesamtlänge 
von ca. 14 m und einer Breite von ca. 4 m handelt. Unter dieser Kapelle 
wurden Reste eines älteren Vorgängerbaues aufgedeckt, dessen Innenboden 
aus großen Steinplatten etwa 65 cm unter dem Boden der jüngeren Kapelle 
lag (Abb. 11). Aus der Fundkeramik folgt, dass die ältere Kapelle in 
spätbyzantinischer/frühosmanischer zeit entstand. 

Im östlichen Innenraum dieser Vorgängerkapelle wurden schließlich auf 
tieferem Niveau Reste einer noch älteren Bebauungsphase freigelegt (Abb. 
11). Hierbei handelte es sich um große Kalksteinblöcke, die teilweise noch in 
situ lagen und offenbar zu einem antiken Fundament gehörten. Auch wenn 
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zum jetzigen zeitpunkt über die Ausdehnung dieses Fundamentes noch keine 
Aussagen möglich sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zu einem 
antiken Kultbau gehörten, was für die Topographie und Rekonstruktion des 
antiken Didyma sehr aufschlussreich wäre.

Im Anschluß an die Arbeiten in Didyma wurden unter der Leitung von 
Prof. Dr. François Bertemes 2013 Nachuntersuchungen auf der nördlich von 
Didyma gelegenen Insel Tavşan Adası durchgeführt. Es handelt sich hierbei 
um einen bronzezeitlichen Handelsstützpunkt, der seit mehreren Jahren 
durch Ausgrabungen systematisch erforscht wird. 

Da der Bestand antiker Baureste durch fortschreitende Erosion der Insel 
akut bedroht ist, wurden die Untersuchungen im Rahmen einer Notgrabung 
durchgeführt. ziel war es, durch gezielte Sondagen noch offene Fragen für die 
Publikation zu klären als auch die bisher freigelegten Befunde durch bessere 
Versiegelung zu schützen. 

So wurden einige Sondagen durchgeführt, um in diesem Werkstattareal 
einen bereits 2011 aufgedeckten Keramikofen genauer zu untersuchen (Abb. 
12). Es konnte festgestellt werden, dass dieser Ofen in ältere Kulturschichten 
eingetieft wurde, zu denen auch eine frühbronzezeitliche Mauer gehört, 
die auf einer Länge von 2,50 m verfolgt werden konnte. Aufgrund des 
fragmentarischen Erhaltungszustandes ist eine Rekonstruktion des 
zugehörigen Gebäudes jedoch nicht möglich. Nachuntersuchungen wurden 
auch im Bereich eines frühbronzezeitlichen Megarons durchgeführt. 2013 
konnte in seinem Inneren eine Herdstelle freigelegt werden, neben der 
Obsidianwerkzeuge und fast intakte frühbronzezeitliche Gefäße gefunden 
wurden. Diese wurden restauriert und dem Miletmuseum übergeben (Abb. 
13). Nach Abschluss der Sondagen wurden die architektonischen Befunde 
mit Geotextil versiegelt und die Sondagen wieder verfüllt (Abb. 14).

4. Fundbearbeitung in den Depots

Parallel zu den Arbeiten im Gelände wurde während der gesamten 
Kampagne in den Depots älteres Fundmaterial ausgewertet und die Funde 



475

aus den aktuellen Grabungen inventarisiert, dokumentiert und restauriert. 
Bei dem Fundmaterial aus den älteren Grabungen handelte es sich um die 
Keramik und Kleinfunde aus den Grabungen auf dem sog. Taxiarchis-
Hügel, wo ein archaischer Heiligtumskomplex zutage trat, der im Rahmen 
der Forschungen des Projektes ‘Kulte im Kult’ (Nordrhein-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften und der Künste) zur Rekonstruktion der 
Kulttopographie von Didyma ausgewertet wird und demnächst publiziert 
werden soll. So haben Dr. Bettina Reichardt und Karoline Lölhöffel von 
Löwensprung, M.A., archaische Keramik und Jan-Henrik Hartung, MA sowie 
Dr. Marek Verčík Kleinfunde bearbeitet. Georg Pantelidis, M.A. setzte die 
Aufnahme und Auswertung der hellenistisch-römischen Keramik fort. Das 
Fundmaterial aus den aktuellen Grabungen in Bereich A, im Moscheegarten 
(Bereich C) und an der Kapelle (Bereich D) wurden von Georg Pantelidis 
und Bettina Reichardt und im Fall der Straßensondage (Bereich B) von Yard. 
Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu und Başak Löklüoğlu inventarisiert, bestimmt 
und dokumentiert. Für die Publikation des Fundmaterials von Tavşan Adası 
wurde dessen Bearbeitung unter der Leitung von Prof. Dr. François Bertemes 
und Dr. Karin Bertemes-Hornung, fortgesetzt. 

Des weiteren wurde die Aufarbeitung der Architekturteile des archaischen 
Apollontempels durch Dr. Uta Dirschedl (zentrale des Deutschen 
Archäologischen Instituts) und Dr. Aenne Ohnesorg (Bauforscherin) 
fortgesetzt und die entsprechende Publikation weitgehend fertiggestellt. 
Darüber hinaus haben die beiden Epigraphiker Dr. Wolfgang Günther 
(München) und Dr. Sebastian Prignitz (Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften) in den letzten Jahren gefundenes und auch älteres 
epigraphisches Material für das geplante Corpus der Inschriften von Didyma 
aufgenommen und dokumentiert. Es konnten auf diese Weise insgesamt 
etwa 240 Inschriftenträger bearbeitet und in elf Fällen Anpassungen von 
Fragmenten erkannt werden (Abb. 15).



476

DıDYma 2013

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından üstlenilen, Türkiye 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Milet Müzesi Müdürlüğü’nün başkanlı-
ğında Didyma’da sürdürülen sondaj kazıları, restorasyon, konservasyon, bel-
geleme ve yayın çalışmaları 28 Temmuz - 05 Ekim 2013 tarihlerinde gerçek-
leştirilmiştir. Didyma Kazısı Başkanlığı olarak, kordinasyon ve bütün idarî 
yönetim Halle-Wittenberg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Helga Bumke, Ege 
Üniversitesi’nden Kazı Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu 
tarafından, eş zamanlı olarak çevre düzenlemesi ve yapı araştırmaları Prof. 
Dr. Elgin von Gaisberg ve Tavşan Adası Projesi çalışmaları Prof. Dr. François 
Bertemes’in önemli destekleri ile gerçekleştirilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile değerli giri-
şimleri, yardım ve desteklerini esirgemeyen Fethiye Müzesi’nden Bakanlık 
temsilcimiz Uzman Arkeolog Sevim Uçar’a içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca, 
Didyma’da yürütülen çalışmalara her bakımdan sağladığı destek ve değerli 
görüşleri için özellikle Milet Müzesi Müdürü Arkeolog Hasibe Akat İslam ile 
tüm müze personeline teşekkürlerimizi sunarız.

Finansal desteği Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından 
sağlanan 2013 yılı çalışmalarının ağırlık noktasını Apollon Tapınağı’nın kon-
servasyon ve restorasyonu ile ören yerinin turizm potansiyelini değerlendi-
rebilmek için hazırlanan çevre düzenlemesi ile ilişkili planlama çalışmaları 
oluşturmaktadır. Tasarımı devam eden çevre düzenlemesi projesine dönük 
çalışmaların yanı sıra yayın çalışmalarının sonuçlandırılması aşamasında, 
mevcut bazı sorulara açıklama getirebilmek amacıyla ören yerinde üç ayrı 
alanda sondaj çalışması yürütülmüştür.

1. apollon tapınağı’nda Yürütülen restorasyon ve Sağlamlaştırma Çalışmaları

Apollon Tapınağı’nda restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları taş resto-
ratörü ve taş ustası Christoph Kronewirth, taş restoratörü İsmail Çelimli, dört 
taşçı kalfası ve iki çırak ile birlikte yürütülmüştür. Önceki yıllarda olduğu 
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gibi, çalışmalar bu yıl da tapınağın oniki sütunlu pronaos bölümünde devam 
etmiştir (Resim: 1). Sırasıyla şu çalışmalar gerçekleştirilmiştir: D7 sütununu 
kavrayan demir halkalar söküldükten sonra boşta kalan parçalar araldit ile 
tekrar yerlerine yapıştırılmış (Resim: 2), tehlike gösteren parçalar çelik çubuk-
lar yardımı ile yerlerine sabitlenmiştir. Diğer bir sütun (B3) üzerindeki önceki 
kısmî onarımlar kaldırıldıktan sonra sütun sağlamlaştırılmıştır. Mevcut kırık-
lara ait boşluklar kireç harcı ile kapatılmış, kabaran çatlakların araları kireç 
sütü enjekte edilerek doldurulmuştur.

Oniki sütunlu pronaosun güney duvarında restorasyon ve sağlamlaştırma 
çalışmaları her bir sorunlu taş blok üzerinde benzer koruma yöntemleri kul-
lanılarak devam etmiş ve böylece güney duvar iç yüzeydeki sağlamlaştırma 
çalışmaları son bulmuştur (Resim: 1).

Doğu stylobat tarafında, ‘Fransız Çukuru’ olarak adlandırılan kısımda za-
rar görmüş ve kırılmış basamaklar ile boşta duran bütün parçalar tekrar ya-
pıştırılmış, sonrasında tamir gören basamaklar tekrar yerlerine oturtulmuştur 
(Resim: 3).

Son olarak taş deposunda yapılan incelemelerde tapınağa ait çok sayıdaki 
işlenmiş mimarî parçanın ait olduğu ve yapıda durduğu asıl yerleri tespit 
edilebilmiştir. Kırık parçaları toplanarak tekrar bir araya getirilen mimarî ele-
manlara örnek olarak bir anta başlığı gösterilebilir (Resim: 4).

2. Didyma Çevre Düzenleme Planlaması uygulama Çalışmaları

Didyma için hazırlanan yeni bir çevre düzenleme planlaması çerçevesinde 
projeye son şeklini verme ve uygulama çalışmaları Berlin Teknik Üniversite-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Elgin von Gaisberg tarafından sürdürülmektedir. 
Projenin en önde gelen hedeflerinden biri ören yerindeki ziyaretçi akışını en 
yararlı şekle dönüştürebilmek için bir gezi güzergâhının hazırlanmasıdır. Bu 
planlama çerçevesinde ören yerindeki önemli yapılar yeni bilgi levhaları ile 
tanıtılmak istenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Apollon Tapınağı’nı gün 
yüzüne çıkarmak için 1906 – 1913 yıllarında sürdürülen çalışmalar sırasın-
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da, ilk kazıcıları tarafından tapınağın kuzeyindeki alana sistemli bir şekilde 
yerleştirilen mimarî yapı öğeleri hazırlanan plan üzerinde yapıdaki işlevine 
göre farklı renklerle gösterilmiştir (Resim: 5. 6). Söz konusu mimarî elemanlar 
tapınak ve alandaki diğer yapılarla ilişkilidir.

İkinci bir çalışma adımı kapsamında Kutsal Yol’un bulunduğu alanda yer 
alan yapı kalıntıları ile eski sondajların güncel durumlarının belgelenmesine 
başlanmıştır. Bununla birlikte, sadece bir yapı envanterinin oluşturulması-
nın ötesinde, mevcut taşınmazların korunması için gelecek yıllarda atılacak 
adımları belirleyecek öncelikli bir tedbirler paketinin hazırlığı yapılmıştır.

Tapınağı çevreleyen modern duvarda oluşan tahriplerin vaziyet planı 
üzerinde renklendirilerek gösterildiği 2012 yılında başlayan belgeleme çalış-
ması sonlanmıştır.

Berlin Teknik Üniversitesi, Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma 
Bölümü’nde hazırlanan bir yüksek lisans tezi kapsamında, tezi hazırlayan iki 
yüksek lisans öğrencisi “Knackfuss Evi” olarak bilinen 19. yüzyıla ait metruk 
bir konutun durum tespiti ve rölöve çizimlerini gerçekleştirmişlerdir.

3.  Çevre Düzenlemesi – Planlama ile “Didyma’nın Kült topografisi” Başlıklı 
Yayın Faaliyeti Kapsamında Yürütülen Sondaj Çalışmaları

Ören yerindeki ziyaretçi akışının planlanması, Kutsal Yol’un tapınak yö-
nündeki uzantısının araştırılması, kutsal alanın sınırlarının belirlenmesi ve 
yayın çalışmaları ile ilişkili olarak dört farklı alanda A-D sondajları açılmıştır.  

‘A’ alanı, yani tapınak alanının kuzey-batısını sınırlayan dar sokak içinde, 
Jan-Henrik Hartung tarafından kutsal yolun tapınağa uzanan kısmının araş-
tırılması kapsamında açılan iki sondaj içinde Roma İmparatorluk Dönemi-
ne ait temel duvarlarına rastlanması sonucunda çalışmalar sonlandırılmıştır 
(Resim: 7). Bu durumda Kutsal Yol’un tapınağın kuzeyinden geçme ihtimali 
artmaktadır.

‘B’ alanındaki sondaj, aynı hedef doğrultusunda, Kutsal Yol’un tapınak 
yönündeki uzantısının araştırılması kapsamında Yard. Doç. Dr. Hüseyin Ce-



479

vizoğlu tarafından yürütülmüştür (Resim: 7). Bu nedenle ilk olarak Kutsal 
Yol’un Trajanus Dönemine ait kaplama bloklarının son bulduğu noktada bir 
sondaj açılmış, aynı zamanda Kutsal Yol’un üzerini örten dolgu tabakalarının 
tespiti ve dolgu malzemesinin niteliğinin incelenebilmesi için 1986 yılında yo-
lun son bulduğu kısımda açılan sondajlara ait kuzey kesitin profil çizimleri 
yapılmıştır. Yolun son bulduğu noktada açılan sondajda (SON 13.10) ne yol 
döşemesine ait kaplama bloklarına ne de döşeme altı düzlemine rastlanma-
ması dikkat çekicidir (Resim: 8). Modern yolun geçici olarak kapatılması ile 
açılan diğer sondaj (SON 13.06) verilerinin de gösterdiği gibi, Kutsal Yol bu 
kısımda Geç Roma ve Erken Bizans Döneminde yağmalanmış ve erken dö-
nem tabakaları bütünüyle tahrip edilmiş olmalıdır.

Eski Mahalle Hisar Camii’nin kuzeyinde yer alan bahçe içinde, yani ‘C’ 
alanında, Dr. Ulf Weber denetiminde açılan altı adet sondaj (Resim: 7 ve 9) 
yayın çalışması kapsamında mevcut caminin oturduğu alanda önceki yıllarda 
tespit edilen daha eski bir yapıya ait temellerin uzantısının incelenmesi ve 
tarihlenmesi ile ilişkilidir. Açılan sondajlarda, kısmen anakayanın da özenli 
şekilde işlenmesi ile inşa edilen ve caminin kuzey duvarına paralel uzanan, 
büyük taş bloklarından oluşan anıtsal ölçülerde bir duvar ile onu dik kesen 
diğer bir ara duvara ait temellere rastlanması şaşırtıcıdır. Temel bloklarının 
işleme teknikleri ve inşa yöntemleri söz konusu duvarların Hellenistik Döne-
me ait olduğuna işaret etmektedir (Resim: 10). 

Kutsal alanın güneydoğusunda, ‘D’ alanında, Dr. Ivonne Kaiser tarafından 
açılan sondajlar Apollon Kutsal Alanı’nın doğuda ulaştığı sınırların tespitine 
dönüktür (Resim: 7). 1940’lı yıllarda yıkılan Aziz Georgios Şapeli’nin temelle-
rinin – aynı Hisar Camii’nde görüldüğü gibi – olası bir antik yapının üzerine 
oturabileceği ihtimalinden hareketle yürütülen sondajlarda, ilk olarak yak-
laşık 14 m. uzunluk ve 4 m. genişlikte, tabanı büyük taş levhalarla kaplı 19. 
yüzyıla ait şapelin hemen altında Geç Bizans/Erken Osmanlı Dönemine ait 
daha eski bir şapelin izlerine rastlanmıştır. Öncü şapelin doğu bölümünde 
daha derinleşilmesi sonucunda açığa çıkarılan, maalesef henüz kesin tarih-
lendiremediğimiz antik bir yapıya ait kısmen in situ temel bloklarına rastlan-
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mış olması (Resim: 11) kutsal alanın doğudaki sınırlarının belirlenebilmesi 
için önemlidir.

Didyma 2013 çalışmaları kapsamında Didyma’nın kuzeyinde bulunan 
Tavşan Adası ile ilişkili araştırma projesi Prof. Dr. François Bertemes tarafın-
dan yürütülmüştür. Coğrafi şartlar ve iklim koşullarının olumsuz etkileri ile 
adada artarak yaşanan erozyon nedeniyle eski kazı çukurlarındaki mimarînin 
korunması amacıyla çukurların üzeri jeotekstil kullanılarak tekrar doldurul-
muş, ayrıca kurtarma kazısı mahiyetinde sondajlar açılmıştır. Sondajlardan 
biri aslında 2011 yılında açığa çıkarılan seramik fırınının daha kapsamlı araş-
tırılması ile ilişkilidir (Resim: 11). Yapılan incelemeler seramik fırınının daha 
erken evrelere ait tabakaların içine inşa edildiğini göstermektedir. 2013 yılı 
çalışmalarında fırının cehennemlik kısmının kazılması sonucunda obsidyen 
el âletlerinin yanı sıra tama yakın şekilde ele geçirilen ve sonrasında restore 
edilen Erken Bronz Çağına ait bir kap, fırın buluntuları arasında sayılabilir 
(Resim: 13). Kazı çalışması sonrasında mimarî buluntular jeotekstil ile kapla-
narak sondajlar tekrar toprak ile doldurulmuştur (Resim: 14).

4.  Kazı Evi Depolarındaki Buluntular üzerinde Yürütülen Dökümantasyon 
Çalışmaları

Kuzey Rhein Bölgesi, Bilim ve Sanat Akademisi desteği ile yürütülen 
“Kult im Kult“ isimli araştırma projesi kapsamında, ören yerinin kutsal to-
poğrafyasının yayına dönük araştırılması ile ilişkili olarak Taksiarkhis tepe-
sinde yürütülmüş kazılarda ele geçirilen arkeolojik malzemenin belgelenme-
si Dr. Bettina Reichardt ve Georg Pantelidis yönetiminde Karoline Lölhöffel 
von Löwensprung, Jan-Henrik Hartung ve Dr. Marek Verčík tarafından ele 
alınmıştır. 2013 yılı ‘A’, ‘B’, ‘C’ ve ‘D’ alanlarında ele geçirilen buluntuların 
envanteri, tanımı, çizim ve fotoğraflama gibi dökümantasyon çalışmaları Ge-
org Pantelidis ve Dr. Bettina Reichardt’ın yanı sıra Yard. Doç. Dr. Hüseyin 
Cevizoğlu ve Başak Löklüoğlu tarafından yapılmıştır. Tavşan Adası’nda ele 
geçirilen buluntuların yayına dönük belgeleme çalışmaları ise, Prof. Dr. Fran-
çois Bertemes ve Dr. Karin Bertemes-Hornung yönetiminde yürütülmüştür.
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Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin Şubesi’nden Dr. Uta Dirschedl ve yapı 
araştırmacısı Dr. Aenne Ohnesorg tarafından yayına hazırlanan Arkaik Dö-
nem Apollon Tapınağı’na ait mimarî öğelerin belgeleme çalışmalarında iler-
leme sağlanarak projenin sonuna gelinmiştir. Bunun ötesinde, Dr. Wolfgang 
Günther (Münih) ve Dr. Sebastian Prignitz (Berlin-Brandenburg Bilimler Aka-
demisi) tarafından ören yerinde son yıllarda ele geçirilen epigrafik malzeme-
nin eski buluntular ile birlikte ‘Didyma Yazıtları Korpusu’ kapsamında yayın 
amaçlı belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu korpus kapsamında 
240 yazıt üzerinde çalışılmış ve hatta kırık parçaların birbiri ile birleştiği özel 
durumlar tespit edilmiştir (Resim: 15). 
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Resim 2: D7 numaralı sütunun restorasyon öncesi ve sonrası durumu.

Resim 1:  Didyma Apollon Tapınağı vaziyet planı. Pronaos kısmında yürütülen sağlamlaştırma 
ve restorasyon çalışmaları.
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Resim 5: Tapınak alanında sergilenen mimari elamanlar.

Resim 3: ‘Fransız Çukuru’. Restorasyonu tamamlanan basamaklar.

Resim 4: Ante başlığı tümleme çalışması.
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Resim 6: Tapınağa ait mimari elemanların sistematik gruplandırılması.

Resim 7: 2013 yılı sondaj alanlarını gösteren vaziyet planı.



485
Resim 9: Hisar Camii altında ve kuzeyinde yer alan Antik yapı temellerine ait plan.

Resim 8: Kutsal Yol. SON 13/10 numaralı sondaj ve kesit çizimi (rekonstrüksiyon denemesi).
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Resim 11: Hagios Georgios Şapeli vaziyet planı. Antik Dönem duvar temeli.

Resim 10: Hisar Camii. Duvar temelleri (euthynteria).
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Resim 13: Tavşan Adası seramik buluntularının restorasyon aşaması.

Resim 12: Tavşan Adası, 2 C 12 Alanı. Orta Tunç Çağı seramik fırını.
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Resim 15: Birbiri ile tümlenen yazıt parçaları.

Resim 14: Tavşan Adası: jeotekstil örtülerek kapatılan açmalar.
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KINIK HÖYÜK (NİĞdE), 2013 YILI KAZISI
l. d’alFoNso*

N. hiGhcock
a. laNaro

a. MatEssi
b. tomassini PiEri

M. TEKTAŞ
a. traMEri

Kınık Höyük is an archaeological site of medium-large dimensions located 
in the north-eastern part of the Konya plain, at the mouth of the Altunhsar 
valley, on the slopes of the Melendiz Daglari, in the province of Niğde. The 
third campaign of archaeological excavations took place from the second half 
of June to the first half of August 2013. 

Archaeological works were undertaken by researchers and students from 
New York University, the University of Pavia, the University of Niğde, the 
University of Kayseri, and the University of Erzurum. Our team actively 
cooperates with a group of geologists from the University of Niğde and the 

* L. D’ALFONSO, Institute for the Study of the Ancient World, New York University, 15 East 
84th St., New York 10028, NY/USA.

 N. HİGHCOCK, Institute for the Study of the Ancient World, New York University, 15 East 
84th St., New York 10028, NY/USA.

 A. LANARO, Institute for the Study of the Ancient World, New York University, 15 East 84th 
St., New York 10028, NY/USA.

 A. TRAMERI, Institute for the Study of the Ancient World, New York University, 15 East 84th 
St., New York 10028, NY/USA.

 A. MATESSI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia, Piazza del Lino 2, 27100 
Pavia/İTALYA.

 B. Tomassini PIERI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia, Piazza del Lino 2, 
27100 Pavia/İTALYA.

 M. TEKTAŞ, Niğde Müzesi. /TÜRKİYE.
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CNRS, directed by Ali Gürel and Catherine Kuzucuoğlu on the reconstruction 
of the geomorphology and the paleoclimate of the eastern Konya plain. In 
addition to the excavations, a stabilization program of the main architectural 
structures was started by a group of restorers of Pavia University on site. 
During the campaign 2013 Enver Akgün from the Konya Museum was 
commissar at the site; his expertise in fieldwork and in the ceramics of the IA 
proved particularly helpful for our team, and the team wants to publically 
acknowledge and thank him.  

Excavations in 2013 were organized in three main operations: A, B, and D 
(Fig 1).

oPEratıon B 

A. MATESSI

B. Tomassini PIERI

Operation B is the large, extensive excavation of the SW summit of the 
höyük. Between 2011 and 2012, the main activity of the campaign had focused 
on excavating the center of the area. This year, the levels corresponding to the 
Seljuk and Hellenistic periods have been removed in Square 16.16, where no 
architectural remains emerged under the dusty surface. The Medieval Levels 
B1 and B2 are characterized by the presence of a significant number of pits of 
various sizes and functions, located in an open area (Fig.2). The pits disturbed 
most of the Hellenistic layers, and only portions of stone foundations were 
preserved.

Under the Hellenistic levels B3 and B4, we found trash accumulations rich 
in charred materials and bone remains; often, they lie on soil layers associated 
with small ovens and other installations. These accumulations represent a 
transitional phase between the LIA II and the Hellenistic occupation. After 
removing these layers, we were finally able to expose the entire top of a 
mud-brick wall, portions of which were already detected in a deep trench 
during the 2011. The wall, ca. 1m thick, comprises three brick courses and 
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was exposed for a length of more than 10m. It represents the northern wall 
of a vast room delineated to the W and the E by two more mud brick walls, 
only partially excavated and heavily cut by Medieval and Hellenistic pits 
(Fig. 3). A deep trench was opened in the NE corner of the room, but after 
investigating to a depth of ca. 2m, the original floor of the room could not 
yet be reached. Underneath two clay floors representing late phases of use of 
the room (Levels B5 and B6), we discovered a rounded mud brick structure, 
perhaps a dump installation, built against the two walls at their corner. The 
ashy accumulation filling the installation contained two complete shallow 
bowls, one of which is a gray ware inward rimmed bowl, already widespread 
in our Period III (Fig. 4). They support a dating of this building to the LIA II 
(Achaemenid period). 

oPEratıon D

N. HIGHCOCK

Operation D represents the first excavations of the terrace of Kınık Höyük. 
It consists of a 10x10 m area (S1.15) located on the gentle slope of the western 
limit of the terrace. 

Under Level D1, which was very disturbed but probably dating to the 
Medieval Period, in the northeast corner of the operation, we unearthed 
a portion of a stone-walled room associated with an external surface, 
constituting our Level D2. Within this room there is one pyric installation, and 
one rectangular storage bin, both associated with ashy layers. The storage bin 
is similar to a type found at Gordion (Wells 2012: 237). The external surfaces 
excavated to the south and west of the room suggest that textile industry was 
particularly important in this area. Thirty loom weights were found in this 
level, most of them on the ground outside the room, in a depression of the 
external surface to the west of the room. Several small post holes (Ø 5 cm), 
observed on the southern external surface (SU D1026), hint at the presence 
of a loom. The pottery from this level supports the dating of Level D2 to the 
Hellenistic period. 
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Underneath the soil layers of the Hellenistic period, the west half of 
the excavation area revealed part of a private house, with a room defined 
by two parallel mud-brick walls and by a perpendicular wall with a stone 
socle. The hardness of the mudbricks and the abundant ashes associated with 
the northern --brick wall suggest the presence of ovens and/or a fire. In the 
southwestern corner of the room, we discovered the remains of an oven and 
an interred pythos; possibly a kitchen area. East of the room, the find of an 
Olynthus mill attests to the presence of an area of grain milling in the dwelling 
(Fig. 5).

Among the ceramics from this level, of particular significance are the red 
banded bowls very similar to those found at Gordion, YHSS 4. Moreover, 
a fragment of a lekythos of the Class of Athens 581 was also found in this 
context. These finds as well as the Olynthus mill support a dating of Level 
D3 to the 5th century BCE (d’Alfonso et al 2014). The find of the lekythos in a 
private house should be interpreted as the personal belonging of local elites 
assimilating elite Achamenid taste. It is worth noting that, apart from Gordion, 
this fragment represents one of the very few pre-Hellenistic Attic imports 
found –so far – in Central Anatolia, and, with a specimen conserved in the 
Niğde museum, the sole fragment of an Attic lekythos in the whole Plateau 
that our team is aware of. As it seems, KH Period III, and YHSS 4 have some 
relevant elements of material culture in common, possibly related to their 
integration in the network of power of Achaemenid Anatolia.

oPEratıon a

L. D’ALFONSO

A. LANARO

A. TRAMERI

Operation A is located on the northern slope of the mound of Kınık. 2013 
works focused on three distinct sectors: a deep trench along the outer facade 
of the citadel walls (A walls; squares 17.15, 17.20); A1, to the walls’ southwest 
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(squares 17.05, 17.04, 17.09) and A2 to their southeast (squares 17.13-19; Fig. 
6).

In Sector A1, under a terracing of the top area of the slope (Hellenistic level 
A1.1), a series of soil layers were associated with two poorly preserved walls, 
both attesting more construction phases. This level (A1.2) can tentatively be 
dated to between the second half of the 5th and the early 3rd century BCE on 
the basis of the rich deposits found in the ashy accumulations dividing one 
soil layer from the next. In addition to the collection of fine tableware and 
kitchenware, these accumulations are rich in animal bones, terracotta figurines 
and zoomorphic vessels, mainly birds. Particularly impressive are two bird 
heads, possibly a bird of prey and a dove, hand-modeled, incised and painted 
with a characteristic Central Anatolian IA red on cream decoration (Fig. 7). 
The presence of a decorative stone element, likely a fragment of an altar, and 
a late 4th to early 3rd c. clay female statuette of excellent workmanship  (Gorrini 
apud d’Alfonso et al 2014), further support the interpretation of this context 
as a cultic trash level, possibly associated with the cult of a female goddess. 

The southeastwards widening of the A2 sector signaled the presence of a 
building with associated floors of the Hellenistic period also in this area of the 
mound (Level A2.1). The wall portions of the room incorporate some reused 
squared limestone blocks, not attested in any other Hellenistic architecture on 
the site (Fig. 8). 

Level A2.2, exposed in 2012 (square 17.19), was composed of surfaces 
and pits possibly connected to ceramic production. Several trash pits cut 
the continuation of this level in square 17.18. Similarly, in this area, floors of 
level A2.3, exposed 2012 in 17.19, were completely destroyed by trash pits. 
This type of trash feature, characterized by thick ashy layers, represents the 
transition between the Achaemenid and Hellenistic occupation of the site, 
and has been noticed also in the stratigraphy of area B.

On the contrary, we were able to expose new elements of the architecture 
of level A2.4, in particular a very well executed squared stone paved floor 
of approximately 9m2 (Fig. 9), and a NS wall, ca. 1m wide, consisting of 
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foundation and socle of medium size un-worked stones and a superstructure 
of mud-brick partitions divided by wooden beams. This level might date 
between the 8th and the 6th centuries BCE, and represents Kınık Höyük 
Period IV. The scarcity of materials seems to indicate an abandonment of the 
building rather than its violent destruction.

The main operation of 2013 was dedicated to the walls of the citadel of 
Kınık Höyük. A 3D model was enhanced by A. Trameri on the basis of the 
results of the geophysical survey of 2010 and 2013 (Fig. 10). The walls, ca. 4.5 
m. wide, are built with uncut stones of medium dimensions (diam. 30cm). 
While the inner face is still unexplored, the new excavations let us reconstruct 
the existence of a 70cm thick side-wall retaining a stone-filled core. The wall 
was of dry-stone type, and only the side-wall used mud as a mortar. Peculiar 
to the Kinik walls is the perfectly preserved mud plaster coating over the 
outer façade. 2013 cleaning and excavations showed that the holes observed 
in the plastering in the previous campaigns are arranged in rows at an almost 
regular distance (ca 45 cm) (Fig. 11). They contained wooden fragments, 
probably remains of wooden posts of ca 50-70 cm in length. These might 
serve a structural function within the side retaining wall, with the masonry 
organized in alternating rows of posts and mud and stones and mud. These 
rows were set in place at one time, as the stone arrangement clearly shows. 

The 2013 excavations brought to light an older construction phase of the 
walls under the plaster coated walls discovered in 2011. The older phase 
comprises a structure projecting out of the circumference of the walls, 
constructed with a different masonry technique from the later phases; it 
consists of dry side-walls made of larger and roughly hewed stones, and of a 
core of smaller, uncut stones (Fig. 11). The preliminary interpretation suggests 
the presence of a buttress, a tower or a structure related to a gate. 

In 2013 we also excavated two ramparts, both working with the later phase 
of the walls. The earlier rampart obliterated the early phase of the walls, and 
sloped gently from the mud plaster of the walls to the outside; in the second 
phase the rampart became much steeper and was raised up covering the 
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plastered facade for three meters. In one of the accumulations which form the 
later rampart (SU A161) we collected approximately 200 diagnostic sherds 
which can be dated to between the LBA and the Early MIA (d’Alfonso et al. 
2014). They offer a terminus post-quem for the later rampart, and a terminus 
ante quem for the older rampart. Since both ramparts abut the late construction 
phase of the walls, this phase should also date prior to the early MIA.   

This dating is now supported by the radiocarbon dating of one wooden 
sample coming from the later phase of the walls: the sample analysis gave a 
date between the 15th and the 14th c. BCE. Since only one sample was analyzed, 
this date must be considered strongly prelimenary. If confirmed, whoever 
rebuilt those walls would not be adopting the Hittite construction technique 
for fortification walls, but a different, local one.

During the 2013 campaign, we conducted in-depth analysis and 
stabilization tests of masonry and plaster. Investigations of plaster, local soil, 
and mudbricks showed that their mineralogical composition is the same, and 
no binders containing carbon (lime) is present. The almost total absence of 
clay is surprising. Instead, the samples show the presence of volcanic minerals 
that could under specific circumstances act as binder. Given the lack of binder 
and the presence of voids due to the decomposition of the wooden parts, the 
stabilization of the masonry and plastering was necessary in order to preserve 
the walls.

After cleaning the stones with water using spray and brushes, and pouring 
it from the top, inside the wall, the first intervention was to fix unstable stones 
on the wall top. Mortar was made of dirt and slurry (dirt, mapei antique, an 
ecopozzolanic product, and water), to provide more consistency to the mud 
mortar. In the second intervention, the same mortar was used to close the 
holes of the wooden sticks. This step was necessary so that the fluid slurry 
could be later injected into the side-walls without leakage; it also prevents 
birds from using the empty holes for their nests, severely damaging the mud 
plaster.

One row of stones did not appear parallel to the others, likely a sign of 
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internal debris. Stones were used to close the holes, and they were marked 
with the year of the work. The same mortar was used for the joints between 
the stones. Finally, slurry was injected through a few holes, which were left 
open, calculated to fill the voids of the side-wall. The consolidation of the test 
portion of side-wall was thus completed, so to provide stability to the whole 
test area.

Stabilization tests of the plastering were conducted with two MAPEI 
products:  Consolidante 8020, an acrylic product and antipluviol W, a silicon-
based product. A first group of tests were carried out in the lab on portions 
of detached plaster. The application of 8020 on these samples produced 
unsatisfactory results in lab, but the same product was tested in situ with 
positive results. antipluviol W showed positive results both in lab and in situ. 
Consolidante 8020 caused a change in the color of the plaster, which became 
darker (Fig. 11), but was smoothed in the following days by dust. Each 
tested product immediately reduced the powdering of the mud plaster, but 
the real effects will be evaluated this summer, after one year of exposure to 
weathering.

All excavation areas have been covered with nylon. We preferred to use 
nylon instead of geotextile, because geotextile remained attached to the stones 
and to the mud-brick walls, possibly because of their chemical composition, 
causing problems with conservation instead of acting against them. Finally, 
two movable roofs were built on the two specific areas where we plan to 
complete stabilization works (Fig. 12). Ideally, the movable structure will be 
widened and removed every year, until a whole architectural unit is excavated 
and restoration work will start. 

a Small Coın HoarD From oPEratıon a

M. TEKTAŞ

13 heavily corroded coins were found in SU A105 on the northern slope of 
the höyük during the 2013 Kınık Höyük excavation season. These coins were 



497

then delivered to the Niğde Museum where curators used electrolysis and 
mechanic methods to clean these coins. Once cleaned, figural elements were 
identified on 6 out of 13 coins. Such figural elements enable us to place these 
coins in a chronological sequence.

KIN13A.105.F25.2: Bronze coin (Fig 13A)

Diameter: 13.2 mm; thickness: 3.8 mm; weight: 2.80 g

Obverse: almost completely unclear

Reverse: mostly unclear, but a Thyrsos is located in the middle. An 
inscription is attested which seems like EYΣ… (Eusebia)?

Comments

The inscription EYΣ may be connected to the toponym Eusebeia. The 
names of Mazaka and Eusebeia were used together over two centuries until 
the 1st century BC. It is not possible to provide a more specific dating because 
antique sources are extremely scarce and vague. The royal title Eusebes first 
appeared on coins during Ariarathes IV’s fifth year of rule. This could be 
tentatively considered the first adoption of the toponym Eusebeia. Otherwise 
the adoption of this toponym could be assigned to Ariarathes V, Eusebes 
Philopator (163-130 BC), who tried to establish Hellenism in Mazaka and also 
renamed the city with his own title (Simonetta 1977, 14).

Strabo as well as Philostratus (Vit Apoll. I,4) mention two Greek cities 
in Cappadocia named Eusebeia: Eusebeia on the Argaeus (Caesareia) and 
Eusebeia on the Taurus (Tyana). This means that besides Mazaka-Caesareia, 
the kings of Cappadocia also transformed the historical city Tuwana and 
renamed it Eusebeia (Ramsay 1960, 312; Berges, Nollé 2000, 484). 

During the era of the last king Archelaus (36 BC-17 AD), the name of 
Mazaka-Eusebeia was changed again to Caesareia in honor of Augustus. The 
name Mazaka had been used during the reign of the last king of Cappadocia, 
but afterward fell out of use completely.

In the light of this information, if the partially visible EYΣ letters on the 
coin can be accepted as Eusebeia, the coin should date to 2nd or 1st century 
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BC, and would belong to the period of the Hellenistic Cappadocian kingdom.

KIN13A105.F25.4: Bronze coin (Fig. 13B)

Diameter: 12.3 mm; thickness: 4.1 mm; weight: 2.50 g

Obverse: almost completely unclear

Reverse: The Argaeus (erciyes) Mountain is visible but the letters below it 
are illegible.

Comments

The specimen is very similar to a coin acquired by the Niğde Museum 
(inventory number 6.1.72: Fig 13C) with unknown place of origin. Dimensions 
indicate that the coin should be dated to the Hellenistic period. On the coin 
of the Niğde Museum, one can recognize to the right side of the Argaeus 
Mountain the letters EYΣE (Fig. 13C). This likely refers to a coinage of the city 
of Caesareia-Masaka-Eusebeia during the 2nd and 1st c. BC (see above). The 
coin found at Kınık Höyük might have the same dating and provenience.

KIN13A105.F25.8: Bronze coin

Diameter: 11.mm; thickness: 3mm; weight: 1.10 g

Obverse: An eight-rayed star

Reverse: A horse head in the foreground of an eight-rayed star. 

Comments

The place of production is unknown but it may be the Bosphorus or 
Pontus. It belongs to the Hellenistic Era, and is dated to 130-100 BC (SNG IX, 
984 British Museum; SNG XI, 653 William Stancomb Collection).

KIN13A105.F25.10: Bronze coin (Fig. 13D)

Diameter: 11.mm; thickness: 4.9 mm; weight 2.70 g

Obverse: An eight-rayed star

Reverse: A horse head in the foreground of an eight-rayed star. 

Comments

For a general comment, see above. The museum collection includes 
examples of two coins that are similar to these two coins found during 
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excavation. Their place of origin is unknown because they were bought from 
a seller. Their inventory numbers are 2013/92 and 2013/91 (Fig. 13E).

KIN13.A105.F25.3: Bronze coin

Diameter: 9.1 mm; thickness: 2.4 mm; weight: 0.75 g

Obverse: unclear

Reverse: a Caduceus is partially visible

KIN’13 A105-F25.13: Bronze coin (Fig. 13F)

Diameter: 10.00 mm; thickness: 2.3 mm; weight: 0.85 g

Obverse: unclear

Reverse: a Caduceus is partially visible

As a conclusive remark, six out of the thirteen coins found in the same 
small pit in sector A1 can be dated mainly because of their dimensions, 
iconography and inscriptions. Some have comparanda that allow us to date 
them to between the 2nd and 1st century BC.

KınıK HÖYüK (niĞDE) 2013

L. D’ALFONSO

N. HIGHCOCK

A. LANARO

A. MATESSI

B. Tomassini PIERI

M. TEKTAŞ

A. TRAMERI 

Orta büyüklükte arkeolojik bir yerleşim olan Kınık Höyük, Niğde İli’nde 
Melendiz Dağları’nın eteğindeki Altunhisar Vadisi’nin girişinde, Konya 
Ovası’nın kuzeydoğu bölümünde yer almaktadır. Arkeolojik kazı çalışma-
larının 3. Sezonu 2013 Haziran ayının ikinci haftasından Ağustos ayının ilk 
yarısına kadar gerçekleştirilmiştir. 
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Arkeolojik çalışmalar Newyork Üniversitesi, Pavia Üniversitesi, Niğde 
Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’den ge-
len araştırmacı ve öğrencilerle yapılmıştır. Çalışmalarımız Konya Ovası’nın 
doğusundaki geçmiş jeolojik dönemlerin iklimini (paleoclimate) ve jeomorfo-
lojik yapısı anlamak amacıyla Ali Gürel ve Catherine Kuzucuoğlu direktörlü-
ğünde, Niğde Ünivesitesi ve CNRS’den bir grup jeolog ile ortaklaşa yürütül-
mektedir. Kazı çalışmalarının yanı sıra, mimarî yapıların sağlamlaştırılması 
programı Pavia Üniversitesi’nden bir grup restoratör tarafında başlamıştır. 
2013 kazı sezonu boyunca Konya Müzesi’nden Enver Akgün Bakanlık temsil-
ciliği görevini yerine getirmiştir; onun gerek arazi gerekse Demir Çağı sera-
mikleri konusundaki tecrübesi kazı ekibine çok büyük katkılar sağladı. Kazı 
ekibi olarak buradan ona teşekkür etmek istiyoruz. 

2013 Kazı Çalışmaları 3 alanda gerçekleşmiştir: A, B ve D (Fig: 1). 

B aÇmaSı 

A. MATESSI

B. Tomassini PIERI

B açması höyüğün tepe kısmında, güneybatıda yer alan büyük ve geniş bir 
alandır. 2011-2012 yıllarında asıl çalışma, alanın merkezinin kazılması üze-
rine odaklanmıştı. Bu yıl Selçuklu ve Hellenistik Dönem ile ilişkili seviyeler 
herhangi bir mimarî kalıntı vermedikleri için 16.16 karalojında kaldırılmıştır. 
Orta Çağa ait B1 ve B2 seviyeleri açık bir alanda yer alan çeşitli boyutlara ve 
işleve sahip önemli sayıdaki çukurlarla temsil edilmektedir (Fig: 2) Hellenis-
tik tabakanın çoğu çukurlarla bozulmuş ve yanlızca taş temele ait bölümler 
korunmuştur. 

Hellenistik Seviye B3 ve B4 altında karbonlaşmış materyaller ve kemik 
kalıntılarından oluşan bir çöplük birkintisi bulunmuştur; onların toprak ta-
bakası üzerindeki konumu küçük ocaklar ve diğer onun gibi yapılarla bağ-
lantılıdır. Bu birikinti Geç Demir II ve Hellenistik Çağ arasında bir geçiş ev-
resini yansıtmaktadır. Bu tabakaların kaldırılmasından sonra, zaten parçaları 
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2011 yılında yapılan derin bir sondajda görülebilen kerpiç duvarların tüm üst 
kısmı açığa çıkarılmıştır. Duvar yaklaşık 1 metre kalınlığında üç kerpiç ade-
tinden oluşmakta ve 10 metreden daha fazla bir uzunluk açığa çıkartılmıştır. 
Kısmen kazılmış ve Orta Çağ ve Hellenistik Dönem çukurlarıyla yoğun bir 
şekilde kesilmiş ikiden fazla kerpiç duvar batı ve doğuya yönelen çeşitli oda-
ların kuzey duvarını temsil etmektedir (Fig: 3). Bir derinlik sondajında odanın 
kuzeydoğu köşesi açıldı, ancak yaklaşık 2 metre derinlikte yapılan araştırma-
lar sonucu odanın orjinal zeminine ulaşılamadı. Odanın geç evre kullanmını 
gösteren iki kil zemin altında (B5 ve B6 seviyeleri) belki bir atık birkintisi ola-
bilecek, yuvarlatılmış kerpiç bir yapı tespit edilmiştir. Bu yapıyı dolduran kül 
birikintisi içerisinde sağlam iki sığ çanak bulunmuştur. Bunlardan biri bizim 
Period III’te (Fig: 4) oldukça yaygın olan içe döndürülmüş ağız kenarına sa-
hip “Gri Ware” çanaklardır. Onlar bu yapının Geç Demir Çağı II (Akamenid 
Dönemi)’ye tarihlendirilmesini mümkün kılmaktadır. 

 

D aÇmaSı 

N. HIGHCOCK

D açması, Kınık Höyük terasında gerçekleştirilen ilk kazı çalışmasını gös-
termektedir. Açma terasın batı sınırındaki bir yamaç üzerinde yer alan 10x10 
m.lik bir alandan (S1.15) oluşmaktadır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde çok 
tahribat görmüş ancak olasılıkla Ortaçağa tarihlendirilen, seviye D1 altında 
bizim seviye D2’yi oluşturan dış yüzey ile bağlantılı taş duvarlı odanın bir 
kısmı açığa çıkarıldı. Bu odanın içinde her ikisi de kül tabakası ile ilişkili ateş-
le bağlantılı bir yapı ve dikdörtgen bir çöp silosu bulunmaktaydı. Çöp silo-
su Gordion’da bulunan tip ile benzerdir (Wells 2012: 237). Odanın güney ve 
batı kısmında kazılan dış yüzeyler  tekstil endüstirisinin özellikle bu alanda 
önemli olduğu izlenimini ortaya koymaktadır. 30 adet ağırşak bu seviyede 
odanın dışındaki alanda bulunmuştur. Dokuma tezgâhlarının var olduğu-
na işaret eden bir takım direk çukurları (çap 5 cm.) güney dış yüzeyde (SU 
D1026) gözlendi. Bu seviyedeki seramikler D2 seviyesinin Hellenistik Döne-
me tarihlendirilmesini mümkün kılmıştır. 



502

Hellenistik Dönem toprak tabakasının altında, kazı alanının batı kısmında,  
iki parallel kerpiç duvar ve taş temelli dikey duvarlarla tanımlanan bir odalı 
özel bir eve ait bir kısım ortaya çıkarıldı. Kerpiçlerin sertliği ve kuzey ile bağ-
lantılı bol miktardaki kül, burada ocak ya da ateşin var olduğunu göstermek-
tedir. Odanın güneybatı köşesinde bir ocak kalıntısı ve gömülü pithos tespit 
edildi. Olasılıkla burası bir mutfak alanıdır. Odanın doğusunda, bir Olynthus 
değirmenin bulunması konutta tahıl öğütme alanın varlığını göstermektedir 
(Fig: 5). Bu seviyedeki seramikler arasında özellikle önemli olan kırmızı band-
lı çanaklar Gordion’da YHSS 4’te  bulunanlarla oldukça benzerdir. Dahası the 
Class of athens 581’in bir lekythos parçası bu kontekstte bulundu. Bu buluntu-
ların yanı sıra Olynthus değirmeni de D3 seviyesinin M.Ö. 5. yy.la tarihlen-
dirilmesini desteklemektedir (d’Alfonso et al 2014). Özel bir evde lekythos’un 
bulunması, Akamenid zevkini benimseyen yerel elitlere ait olabileceğini dü-
şündürmektedir. Bu parça Gordion dışında, şimdiye kadar Orta Anadolu’da 
bulunmuş az sayıdaki Hellenistik öncesi Attik ithal seramiklerden biri olarak 
görülmektedir. Görüldüğü gibi, Kınık Höyük Periyot III ve YHSS IV material 
kültüründe bazı benzer unsurlara sahiptir  ve bu olasılıkla Akamenid gücü-
nün Anadolu’daki yayılımı ile ilişkilidir.  

a aÇmaSı

L. D’ALFONSO

A. LANARO

A. TRAMERI

A Açması höyüğün  kuzey yamacında yer almaktadır. 2013 yılı çalışma-
ları üç farklı sektörde yoğunlaşmıştır: Stadel duvarının dış çephesi boyunca 
açılan bir derinlik sondajı (A duvarı; 17.15,17.20 karolojı); A1, güneybatı du-
varına (17.05, 17.04, 17.09 karalojı) ve  A2 onların güneydoğusuna (17.13-19 
karalojı; Fig: 6).

A1 açmasında yamacın  tepe kısmındaki terasın altında (Hellenistik A1.1 
Seviyesi) bir dizi toprak tabakası, her ikiside yapı evresi gösteren, iki adet 



503

kötü korunmuş duvarla  bağlantılıdır. Bu seviye (A1.2) daha sonra toprak kat-
manını ayıran kül birikintisinde bulunan  zengin depozitlere dayandırılarak 
M.Ö. 5. yy.ın ikinci yarısı ve 3. yy.ın başlarına tarihlendirilebilir. Bu birikinti 
servis kapları ve mutfak kaplarının yanı sıra hayvan kemikleri, terrakota figü-
rinler ve kuş biçimli zoomorfik kaplar bakımdan zengindir. Özellikler yırtıcı 
bir kuş veya güvercin olabileceği düşünülen iki kuş başı oldukça etkileyicidir. 
Bunlar elle şekillendirilmiş ve krem üzerine kırmızı boyalı  Orta Anadolu De-
mir Çağının karakteristik özelliğini yansıtır biçimde boyanmış ve kazınarak 
yapılmıştır (Fig: 7). Bir altar parçası olması muhtemel dekoratif taş element-
lerin varlığı ve M.Ö. 4. yy. sonu 3. yy. başlarına ait oldukça mukemmel bir 
işçiliğe sahip kilden bir kadın heykelciği (Gorrini apud d’Alfonso et al 2014), 
bu kontekstin tanrıça kültü ile ilişkili, kültik bir çöp seviyesi olarak yorum-
lanmasını desteklemektedir. A2 açmasının güneydoğuya doğru genişlemesi 
höyüğün bu alanında da Hellenistik Dönem zemini ile bağlantılı bir yapının 
varlığına işaret etmektedir (A2.1Seviyesi ). Odanın duvar kısımlarında kare 
kireç taşı bloklar yeniden kullanılmıştır. Yerleşim üzerindeki diğer Hellenis-
tik mimarîde böyle bir durumla karşılaşılmamıştır (Fig: 8). 

2012 yılında açığa çıkarılan A2.2 seviyesi (17.19 karalojı) yüzey ve olasılık-
la seramik üretimi ile bağlantılı (kısmen ortaya çıkarılan ocak, kül katmanla-
rı ve cürufların varlığı) çukurlardan oluşmaktadır. 17.18 karalojında devam 
eden bu seviye  birbirinden farklı çöp çukurları tarafından kesilmiştir. Benzer 
bir şekilde bu alanda, 17.19 karalojında 2012’de açığa çıkarılan A2.3 seviyesin-
deki zeminler tamamen bu çöp çukurları tarafından tahrip edilmiştir. Kalın 
kül tabakası ile karakterize edilen bu tip çöplükler yerleşimin Akamenid ve 
Hellenistik iskânı arasındaki geçişi göstermekte ve B alanının stratigrafisini 
de anlamamızı sağlamaktadır. 

Öte yandan, yaklaşık 9 metrekare ebadında  çok iyi yapılmış  kare biçimli 
taş bir kaldırım zemini,  A2.4 seviyesinin yeni mimarî unsurları olarak açığa 
çıkartılabilmiştir (Fig: 9) ve yaklaşık 1 m. genişliğindeki kuzey-güney duvarı 
temel ve işlenmemiş taştan yapılmış orta büyüklükte kaideden oluşmakta-
dır ve kerpiç üst yapı ahşap kirişlerle ayrılmıştır. Bu seviye M.Ö. 8. ve 6. yy. 
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arasına tarihlenmekte ve Kınık Höyük period IV’ü temsil etmektedir. Metar-
yallarin azlığı şiddetli bir yıkımdan ziyade yapıların terk edildiğini göster-
mektedir. 

2013 yılında asıl çalışma Kınık Höyük Stadel duvarlarında yoğunlaşmıştır. 
A 3D modellemesi 2010 ve 2013 yılı jeofizik araştırma sonuçlarına dayanarak 
A. Trameri tarafından ayrıntılı bir şekilde yapılmıştır (Fig: 10). Yaklaşık 4,5 m. 
genişliğindeki duvarlar orta büyüklükte çapa sahip (30 cm. çapında) işlenme-
miş taşlarla yapılmıştır. İç yüzü hâlâ keşfedilmemiş olsa da, yeni kazılar bize 
taş dolgu ile desteklenen yaklaşık 70 cm. kalınlığında yan duvarın olduğunu 
göstermektedir. Duvar kuru taş tipindedir ve yanlızca yan duvarda harç ola-
rak çamur kullanılmıştır. İlginç bir şekilde Kınık Höyük stadel duvarlarının 
dış yüzeyi çamur sıva ile kaplanarak mükemmel bir şekilde korunmuştur. 
2013 yılı temizlik ve kazı çalışmaları önceki kazı sezononda sıva üzerinde 
gözlenen deliklerin düzenli aralıklarla yapıldığını göstermişti (yaklaşık 45 
cm.) (Fig: 11). Bu delikler olasılıkla, yaklaşık 50-70 cm. uzunluğunda ahşap 
kolonlara ait, kalıntıları içeriyordu.  Bu, çamur, taş ve daha sonra tekrar ça-
mur sıvanarak oluşturulan yan duvarların mimarî bir işlevi olduğunu göster-
mektedir. 

Bu kolon dizileri, taş düzenlemesinden açıkça görülebildiği gibi, aynı 
anda yerleştirilmiştir. 2013’de iki sur duvarı da kazıldı. En erken sur duvarı, 
duvarların erken evresini yok etmiş ve çamur sıvalı duvardan dışa hafifçe 
eğim yapmıştır; ikinci evrede sur duvarları daha dik ve üç metre alçı kaplı 
cephe kaldırılmıştır. 

Geç sur duvarındaki (SU A161) birikintinin birinde Geç Bronz ve Orta 
Demir başları arasına tarihlenebilen yaklaşık 200 diognastik seramik parçası 
toplanmıştır. (d’Alfonso et al. 2014). Bu seramikler geç sur duvarı için termi-
nus post-quem ve daha eski sur duvarı için terminus ante quem’dir. Her iki sur 
duvarı (rampart), duvarların geç yapı evresine bitişik olduğu için, bu evre 
Orta Demir Çağı’ın başlarından önceye tarihlenmelidir. 

Bu tarihleme duvarın geç evresinden gelen bir ahşap örneğinin radyo-
karbon tarihlemesiyle şimdilik desteklenmektedir: örnek analizleri M.Ö. 15. 
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ve 14. yy. arasında bir tarih vermektedir. Yanlızca bir örnek analiz edildiği 
için, bu tarihleme başlangıç olarak düşünülmelidir. Bu duvarları her kim inşa 
ettiyse, güçlendirme duvarlarında Hitit mimarî tekniğini benimsemeyecekti 
ancak farklılık birinin yerel olmasıdır. 

2013 sezonu boyunca duvar ve sıvanın sağlamlaştırılması için bazı test-
ler ve derinlemesine analiz çalışmaları yapıldı. Sıva, yerel toprak ve kerpiç 
araştırmaları onların minerolojik bileşimlerinin aynı olduğunu ve kireç içeren 
hiçbir bağlayıcının olmadığını gösterdi. Neredeyse tümünde kilin olmaması 
oldukça şaşırtıcıdır. Bunun yerine örnekler, belirli koşullar altında, bağlayıcı 
olarak işlev görebilen volkanik minerallerin varlığını gösterir. Bağlayıcının 
eksikliği ve ahşap kısımların bozulmasından dolayı boşlukların oluşması, taş 
işçiliği ve sıvanın sağlamlaştırılmasında duvarların korunmasını gerektirdi.

Sprey ve fırça kullanılarak su ile taşların  temizlenmesinden ve duvarın 
iç kısmındaki  üst taşların boşaltılmasından sonra, ilk müdahale duvarın üst 
kısmındaki sağlam olmayan taşların sabitlendirilmesine yönelik yapılmıştır. 
Çamur sıvanın yoğunluğunu artırmak amacıyla çakıl ve sulu bir harç hazır-
lanmıştır (çakıl, Mapei antique, ecopozzolanic ve su). İkinci müdahalede, aynı 
harç ahşap deliklerin kapatılmasında kullanılmıştır. Bu adım sulu harcın daha 
sonra sızdırmadan yan duvarlara enjekte edilebilmesi amacıyla gerekliydi; bu 
aynı zamanda sıvaya ciddi anlamda zarar veren kuşların boş delikleri kulla-
narak yuva yapmasını da engellemektedir. 

Diğerlerine paralel olmadığı görülen taş dizilerinden biri  olasılıkla içte 
oluşan bir yıkıntıya işaret etmektedir. Taşlar deliklerin kapatılmasında kulla-
nıldı ve onlar gelecek yılki çalışma için işaretlendi. Aynı harç taşların arasını 
doldurmak için kullanıldı. 

Son olarak sulu harç yan duvarlardaki boşlukları doldurmak için sol taraf-
ta açık bırakılan  bir kaç delik vasıtayla enjekte edilmiştir. Yan duvarların de-
neme için ayrılan bölümlerinin sağlamlaştırılması, tüm deneme alanlarında 
sağlamlaştırmayı sağlayabilmek amacıyla tamamlanmıştır.  

Sıvanın (plaster) sağlamlaştırılma denemeleri iki MAPEI ürünü ile yapıl-
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mıştır: akrilik bir ürün olan Consolidante 8020 ve Silikon bazlı bir ürün olan 
Antipluviol W (Fig: 11). Deneme çalışmaların ilki müstakil sıva kısımları üze-
rinde laboratuvarda gerçekleştirilmiştir.Bu örnekler üzerinde 8020’ye başvu-
rulması laboratuvar çalışmalarında yetersiz kaldı, ancak aynı ürün olumlu 
sonuçlar vererek in situ test edildi. Antipluviol W hem laboratuvar çalışmala-
rında hem de in situ olumlu sonuçlar verdi. Consolidante 8020 sıvanın rengini 
koyulaştırarak renk değişimine neden oldu, ancak ilerleyen günlerde tozlar 
görünümünü yumuşattı. Her iki deneme ürününde çamur sıvanın tozlaşması 
azaldı, ancak gerçek etki bir yıl sonra hava şartlarına maruz kaldığında anla-
şılacak. 

Tüm kazı alanları naylon ile kaplandı. Biz jeotekstil yerine naylon kullan-
mayı tercih ettik, çünkü jeotekstil olasılıkla onun kimyasal yapısından dolayı 
taşlar ve kerpiç duvarların üzerine yapışıyordu ve bu durum konservasyon 
ile ilgili problemlere neden oluyordu. Son olarak sağlamlaştırma çalışmaları-
mızı tamamlamayı planladığımız iki spesifik alana iki portatif çatı yapılmıştır 
(Fig: 12). Tüm mimarî unsurlar kazılana ve onarım çalışmaları başlayana ka-
dar amacımız, portatif yapıyı genişletebilmek ve her yıl kaldırmaktır.

KınıK HÖYüK 2013 Yılı a1 aÇmaSı Bulunan SiKKElEr

M. TEKTAŞ

Kınık höyük 2013 yılı kazı sezonunda, A105 alanında on üç adet yoğun ko-
rozyonlu sikke bulunmuştur. Kazı sezonu sonrası Niğde Müze Müdürlüğüne 
etütlük olarak teslim edilen sikkeler üzerinde elektroliz ve mekanik yöntem-
lerle yapılan temizlik sonrasında, altı adet sikkede kısmen görülebilen figüra-
tif öğeler tespit edilmiştir. Bu figüratif öğeler üzerinden aşağıdaki kronolojik 
tanımlama yapılmıştır.

KIN13.A105.F25.2: Bronz sikke (Fig: 13A)

Çap: 13,2 mm., kal: 3,8 mm., ağırlık: 2,80 gr.

Ön yüz: silik, 
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Arka yüz: silik belirsiz, ortada Thyrsos, yanındaki yazıda da EYΣ… (Euse-
bia)? yazıyor olabilir. 

Eusebia isminin Kökeni ve Kronolojisi

Mazaka ve Eusebeia isimlerinin birlikte iki asır süreyle veya M.Ö. 1. asıra 
kadar kullanılmış olması ve aynı zamanda yeterli bir antik kaynağın olma-
ması herhangi bir tahminde bulunmayı zorlaştırmaktadır.  Eusebes ünvanı 
Ariarathes IV ‘ün beşinci krallık  yılında bastırdığı sikkelerde ilk  defa görül-
mektedir. Bir varsayıma göre de bu tarih Eusebeia’nın başlangıcını  gösteril-
mektedir.  

İkinci varsayıma göre ise; Ariarathes V, Eusebes Philopator (M.Ö. 163-130) 
şehre Hellenizmi yerleştirmeye çalışmış, yeniden yapılanma sırasında baba-
sının şerefine onun ünvanını  Mazaka’ya vermiştir, denilmektedir (Simonetta 
1977, 14).  

Strabo, Kapadokya’da yalnız iki şehir olduğundan bahsetmiştir. Philost-
ratusıa göre (Vit Apoll. I,4) Cappoadocia bölgesinde iki Yunan şehri vardı: 
Eusebeia (Caesariea) ile Eusebeia Tyana. 

Kapadokya kralları tarihî şehir Tyana’nın da adına değiştirmişler ve Tya-
na Eusebia koymuşlardır (Ramsay 1960, 312; Berges, Nollé 2000, 484). Bu 
noktada isim değişikliklerinin karmaşık bir durum ortaya çıkarmış olduğu 
görülmektedir.

Sonuncu kral Archelaus zamanında (M.Ö. 36 - MS.17) Mazaka-Eusebia’nın 
adı yeniden değiştirilmiş ve Augustus şerefine Caesareia adı verilmiştir. Bu 
sonuncu kral zamanında Mazaka ismi kullanılırken M.Ö. 13.  yıla kadar bastı-
rılan sikkelerde Eusebias dah sonrakilerde ise Caesareia adı yer almıştır. 

Bu bilgiler ışığında, sikke üstünde kısmen görünen EYΣ… yazısının  EU-
SEBIA olduğu kabul edilirse, sikkenin tarihini M.Ö. 2-1. yy. yani Hellenistik 
Kapadokya Krallığı Dönemine yerleştirmek mümkündür.

KIN’13 A105-F25.4: Bronz sikke (Fig: 13B)

Çap: 12,3 mm., kal: 4,1 mm., ağırlık: 2,50 gr.
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Ön yüz: silik

Arka yüz: Argaeus (Erciyes) Dağı var altındaki yazılar okunamıyor. Niğ-
de Müzesi koleksiyonunda bulunan, ancak satın alma yoluyla elde edildiği 
için nereden bulunduğu bilinmeyen 6.1.72 envanter No.lu Hellenistik Dönem 
benzer örneğinde Argaeus Dağı ve sağ yanında EYΣE yazısı görülmektedir 
(Fig: 13C).

KIN13A105.F25.8: Bronz sikke

Çap: 11,00 mm., kal: 3,00 mm. ağırlık: 1,10  gr.

Ön yüz: sekiz ışınlı yıldız

Arka yüz: at başı, altında sekiz ışınlı yıldız. Darp yeri belirsiz, Bosporus 
veya Pontus olabilir. Hellenistik Dönem M.Ö. 130-100 (SNG IX, 984 British 
Museum; SNG XI, 653 William Stancomb Collection).

KIN13A105.F25.10: Bronz sikke (Fig: 13D)

Çap: 11,00 mm., kal: 4,9 mm., ağırlık: 2,70 gr.

Ön yüz: sekiz ışınlı yıldız, arka yüz: at başı, altında sekiz ışınlı yıldız. Darp 
yeri belirsiz, Bosporus veya Pontus olabilir. Hellenistik Dönem M.Ö. 130-100. 

Niğde Müzesi koleksiyonunda bulunan ancak satın alma yoluyla elde 
edildiği için nereden bulunduğu bilinmeyen 2013/92 ve 2013/91 (Fig: 13E) 
envanter No.lu benzer örnekleri. 

KIN13A105.F25.3: Bronz sikke

Çap: 9,1 mm., kal: 2,4 mm. ağırlık: 0,75 gr.

KIN13A105.F25.13: Bronz sikke (Fig. 13F)

Çap: 10,00 mm., kal: 2,3 mm. ağırlık: 0,85 gr.

F25.3 ve F25.13: Ön yüzleri silik, arka yüzlerinde sadece caduceus görü-
lüyor. 

Sonuç olarak değerlendirme yapılan altı adet sikkenin aynı alanda, aynı 
tabakada bulunması ve benzer örnekleri nedeniyle sikkelerin hepsini M.Ö. 
1-2 yy. tarih aralığına yerleştirmek mümkündür.
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1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2012 
tarih ve 158439 sayılı izni ile Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Selçuk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile kazı ve 
araştırmalar sürdürülmüştür. 

 Kazı ve araştırmalar sırasında özveri ile çalışan ve her türlü desteği sunan Marmaris Müze 
Müdürü Esengül Yıldız-Öztekin’e ve Müze Uzmanı Mutlu Karadağ’a teşekkür ederiz. 
Katkı ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Datça 
Kaymakamı Hamdi Üncü’ye, Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan’a, Datça İlçe Özel İdare 
Müdürü Güler Tok’a, Yazıköy Muhtarı Salih Bora’ya, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri ve tüm kazı ekibine en içten teşekkürlerimizi sunarız. 



518

1- SaranDa mEVKii tümülüS tiPi mEzar KazıSı: 
 “SaranDa tümülüSü”

Datça Yarımadası’nın uç noktasında kurulmuş olan Knidos, kent ve nek-
ropol alanıyla birlikte yaklaşık 8 - 10 km.lik bir hinterlanda sahiptir. Nekropol 
alanı kentin yakın çevresinden başlayarak Knidos’a en yakın modern yerle-
şim olan Yazıköy’e kadar uzanmaktadır2. Nekropol alanındaki mezar yapıları 
ve gömü alanları kent çevresinde – özellikle surların dışından itibaren 1 - 3 
km. mesafeye dek – daha yoğunken, kentten uzaklaştıkça toprak üzerinde 
görülen anıtsal mezar sıklığının da azaldığı görülmektedir. Bununla birlikte 
kent merkezinden 8 – 10 km. uzaklıkta dahi görülen konut ve tümülüs tipi 
anıt mezarlar, Knidos Nekropolü’nün yayılım alanının genişliğini göstermek-
tedir. 

Knidos-Yazıköy arasındaki modern karayolunun, Knidos’tan itibaren se-
kizinci kilometresinde, Sürmenyeri/Saranda Mevkii olarak adlandırılan alan-
da, tümülüs tipi anıtsal bir mezarda, 2012 yılı kış aylarında kaçak kazı faali-
yetlerinde bulunulmuştur. Bu illegal faaliyetlerin verdiği zarar ve gelecekte 
oluşacak tahribatlara karşı söz konusu tümülüs tipi anıt mezarda acilen kazı 
ve araştırmalar başlatılmıştır3. Anıt Mezar, modern kara yolundan 40 metre 
kadar içeride, yolun güneybatısında yer almaktadır. Bulunduğu mevkiden 
dolayı ayırt edici bir isim olarak anıt mezar “Saranda Tümülüsü” olarak ad-
landırılmıştır (Resim: 1). Mezar, güneyinde alçak bir tepe ve doğusunda bir 
dere ile sınırlanan fazla geniş olmayan bir düzlüğe inşa edilmiştir. Söz konu-
su düzlükte, güneydeki alçak tepenin 50 metre kuzeyinde yer alan kayalık 
bir yükselti, tümülüsün inşa edileceği alan olarak seçilmiştir. Kayalık alan ile 
birlikte tümülüs, mevcut zemin kodundan 6.5 metre yüksekliktedir. 

Düzlükteki kayalık alan, üç sıra dörtgen kesilmiş konglomera bloklardan 
meydana getirilmiş 24 metre çapında bir kasnak ile dairesel olarak çevrilmiş-

2 Berns 2013, 203, figür 1.
3 Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.02.2012 tarih ve 536 sayılı kararı 

ile Muğla İli, Datça İlçesi, Yazıköyü’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Knidos 
nekropol alanı içindeki 2648 numaralı parselde bulunan tümülüs tipi mezarda çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Aynı kararla anıt mezar, tescil edilmiş olup yapı grubunun 1. Grup 
olarak belirlenmesine karar verilmiştir.   
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tir (Resim: 2). Kayalık alanı çevreleyen duvar mevcut durumu ile zemin ko-
dundan 5.5 metre yüksektedir. Kasnak tarafından çevrelenen 26 metre çapın-
daki dairesel alanın güney, batı ve doğu bölümünü, zeminden 4 - 6.5 metre 
yüksekliğe kadar ulaşan ana kaya meydana getirmektedir. Kuzey ve kuzey-
doğu bölümünde ana kaya daha alçakta kalmaktadır. Ana kaya ve kasnak 
duvar arasındaki boşluk doldurularak düz bir alan elde edilmiştir.

Tümülüsü meydana getiren kasnak içindeki alanda iki farklı noktada 
gömü yapılmıştır. Bunlardan ilki yüzey seviyesi altına, ana kayadan da fay-
dalanılarak örülen sanduka tipi bir mezar, diğeriyse ana kayanın oyulmasıyla 
oluşturulmuş geniş mekâna, duvarların örülmesiyle yapılmış mezar hücrele-
ridir. Gömü alanlarının yanı sıra tümülüsün temel yapısı, kasnak ve kasnağın 
kuzeydoğusuna inşa edilmiş dromos olmak üzere iki bölümden meydana gel-
mektedir. Kasnağın içinde ise iki farklı noktada gömü alanları bulunmaktadır. 

Kasnak duvarı, tümülüsün yer aldığı düzlüğün zemininden 3 metre yük-
seklikte, tepeciğin ortasına inşa edilmiştir. Duvar blokları zeminden yükselen 
ve küçük bir tepe yapan ana kayayı bir bilezik gibi çevreleyecek şekilde inşa 
edilmiştir. Duvarın güney ve güneybatı kısmında, ana kayanın tıraşlanıp düz-
leştirilmesi ile bloklar için düz bir temel hazırlanmıştır. Kuzey ve batı kısımda 
ise bloklar, yükselen tepeciğin yamacına, toprak zemine inşa edilmiştir. 

Kasnağı oluşturan konglomera bloklar dış yüzleri dörtgen olacak şekilde 
işlenmiş ve isodomik tarzda inşa edilmiştir. Bloklar 0.30 - 0.40 metre yük-
sekliğinde ortalama 0.90 x 1.50 - 1.80 metre ölçülerindedir. Daha iyi korun-
muş durumda olan kasnağın doğusundaki en üst bloklar, yüzeylerinde kenet 
ya da bir üst sıra daha olduğunu gösterecek herhangi bir iz taşımamaktadır. 
Kasnağın alt sıralarında kalan blokların bazılarının üst yüzeyinde kenet izleri 
bulunmaktadır. Bu verilere göre günümüze kısmen ulaşabilen kasnak, üç sıra 
hâlinde inşa edilmiş olmalıdır. Buna göre tümülüsün kasnak duvarı yaklaşık 
1.20 metre yüksekliğindedir. Kasnak, içeride kalan gömü alanlarını çevrele-
yen bir temenos duvarı fonksiyonuna sahiptir. 

Dromos, tümülüsün kuzeydoğusunda yer almaktadır. Dromosun tabanı 
tümülüsün yer aldığı düzlüğün günümüzdeki zemininden 1 metre yüksek-
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liktedir (Resim: 3). Dromos, tümülüsün kuzeydoğusundaki kasnak duvarının 
altında kalan kısmı ve tümülüs duvarından dışa çıkıntı yapan kısmı olmak 
üzere iki bölüm hâlinde inşa edilmiştir. Genel ölçüleri ile dromos 3,50 metre 
uzunluğunda 1.05 metre genişliğinde 1.45 metre yüksekliğindedir. 

Dromosun tümülüs kasnağının içine giren bölümü, kasnağın en alt blok 
sırası altına inşa edilmiştir. Dromosun yan duvarları, kasnak duvarını mey-
dana getiren bloklarda belirgin olarak daha küçük olup dörtgen yine konglo-
mera bloklardan meydana getirilmiştir. Dromosun kasnak duvarının dışında 
kalan giriş kısmının uzunluğu 1.70 m., genişliği 0.90 m., yüksekliği ise 1.30 
metredir. Kasnak duvarının dışında kalan kısımda dromosun üstü açıktır. 
Tümülüs kasnak duvarın altında kalan bölümün hemen başlangıcında, üst 
örtü bindirme tekniğinde dromosun yan duvarları üzerine yerleştirilmiş olan 
büyük konglomera bloktan meydana getirilmiştir. Bindirme tekniğiyle yapıl-
mış ilk girişten sonra uzunluğu 2.40 m., genişliği 0.85 m., yüksekliği 1.25 m. 
olan tonozlu bir geçiş bulunmaktadır.

Dromos zemini sıkıştırılmış toprak ve beyaz sert dere taşlarından döşeme 
ile oluşturulmuştur. zemin döşemesi büyük ölçüde tahribat görmüş, ancak 
döşemenin bir bölümü in-situ günümüze ulaşabilmiştir. Dromosun sonunda 
0.50x 0.40 metre ölçülerinde bir kapı bulunmaktadır. Kapı iç taraftan genişliği 
0.25 m., uzunluğu 0.70 m., yüksekliği 0.30 m. olan üç adet kireç taşı dörtgen 
blokla örülerek kapatılmıştır. Tümülüsün dromos aksına gelen iç kısımda, 
dromos kapısının arkasında işlenmemiş ana kaya yükselmektedir. Bu veri-
ler ışığında dromosun, tümülüs içinde yer alan mezar veya gömü alanı ile 
bağlantılı olmadığı, tersine sahte ya da aldatmacaya yönelik bir giriş olduğu 
anlaşılmaktadır.

Tümülüs kasnağının iç tarafında sürdürülen kazı ve araştırmalar, iki farklı 
alanda ve farklı dönemde gömüler yapıldığını göstermiştir. Her iki gömü ala-
nında da farklı tipte mezar yapısı oluşturulmuştur.

Gömü alanlarından ilki tümülüsün kuzeydoğusundadır4. Buradaki tek 

4 Bu gömü alanı buluntu zamanlamasına bağlı olarak, çalışmalar sırasında ‘Mezar 5’ olarak 
adlandırılmıştır.
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mezar, dromosun kuzey duvarının bitimine denk gelen aksta, tümülüs kasnak 
duvarının hemen iç kısmında yer almaktadır. Mezar, tümülüsün iç kısmında 
kayalık alan ile kasnak duvarı arasında boşluk oluşturan alana inşa edilmiş-
tir. Gömü alanına bir mezar inşa edilmiştir. Kuzeydoğu-güneybatı yönündeki 
mezarın, kuzeydoğudaki ucu kasnak duvarına değecek şekilde düzenlenmiş-
tir. Mezar dromosa paralel uzanmaktadır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere 
mezar ve dromos arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. 

Mezar iki katlı olarak örme sanduka tipinde düzenlenmiştir (Resim: 4). 
Mezarın üstü üç adet kireç taşı blok ile tonoz şeklinde kapatılmıştır. Bu üç 
kenet taşının dış ve üst kısımları kaba- doğal bırakılmış, içleri ise yay şek-
linde düzgün olarak tıraşlanmıştır. Yan duvarlar düzgün kesilmiş dörtgen 
kireç taşı bloklardan meydana getirilmiştir. Mezarın içten içe uzunluğu 2.30 
metre, içten içe genişliği 0.70 metredir. İki katlı olan mezarın, ölünün defne-
dildiği alt katı 0.30 metre yüksekliğindedir. Ölünün yatırıldığı zemin düzel-
tilip tıraşlanarak düzeltilmiş ana kayadan oluşturulmuştur. Alt katın üstü üç 
adet düzgün işlenmiş plâka formunda kireç taşı ile kapatılmıştır. Bu plâkalar 
ortalama 0.25 metre kalınlığında ve 0.65 x 0.70 metre ölçülerindedir. Böyle-
ce birinci katta, düzeltilmiş ana kaya üstüne yatırılan mezar sahibinin me-
zarının üstü plâkalardan meydana gelen kapak taşları ile kapatılmıştır. Bu 
kapak taşı ile mezarın üst örtüsünü meydana getiren tonoz kilit taşlarının 
arasındaki boşluk ikinci katı meydana getirmektedir. İkinci kat ortalama 0.40 
metre yüksekliğinde ve 2.30 x 0.70 metre ölçülerindedir. Alt katın kapağını 
oluşturan plâkalar sayesinde düz bir zemin ve alan meydana getiren ikinci 
katta herhangi bir gömü izi ya da mezar hediyesine rastlanmamıştır. Ancak 
ikinci katın genel görünümü sanki buraya da başka bir gömü yapılacak ya da 
en azından mezar hediyeleri yerleştirilecekmiş gibi bir izlenim vermektedir. 

İki katlı örme sanduka tipli mezarın ilk katına kuzeydoğu-güneybatı yö-
nünde uzanan mezar sahibinin başı güneybatıdadır. Arda kalan az sayıdaki 
iskelet kalıntısı mezar sahibinin orta yaşlarda bir erkek olduğunu göstermek-
tedir. Olasılıkla örme sanduka tipli bu mezar tümülüs içinde gerçekleştiri-
len ilk ve orijinal gömü olmalıdır. Dolayısıyla tümülüs kasnağı ve dromos 
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bu gömü ile aynı tarihte düzenlenmiş olmalıdır. Mezarda herhangi bir ölü 
hediyesi bulunmamıştır. Ancak mezarın hemen üstünde, kenet taşları ile aynı 
seviyede ‘Batı Yamacı’ grubuna ait M.Ö. 3. yüzyılın ortalarına tarihlenen bir 
adet guttus ya da lekythosa ait parçalar ortaya çıkarılmıştır. Bu parçalar me-
zarın tarihlendirilmesi için ön öneri olarak sunulabilir. 

Tümülüs içindeki ikinci gömü alanı, kasnağın neredeyse tam ortasında 
yer almaktadır. Buradaki gömü alanı ve mezar düzenlemesi, şimdilik tümü-
lüsün orijinal gömüsü olarak önerilen örme sanduka tipli iki katlı mezardan 
tamamen farklı tip ve yapıdadır.  

Tümülüsün güney, batı ve neredeyse orta bölümüne dek devam eden ana 
kaya, zeminden ortalama 4 - 6 metre yükselmektedir. Tümülüsün ortasında 
ana kaya, 8 x 3.6 metre ölçülerinde ve ortalama 1.5 - 2 metre derinliğinde oyul-
muştur (Resim: 5). Böylece kasnak ile çevrili ana kayanın ortasında dörtgen 
planlı bir mekân meydana getirilmiştir. 

Ana kayadan oluşturulan dörtgen planlı mekânın kenarlarına ana kaya 
ile birleşik durumda duvarlar örülmüştür. Ancak batı dar ucuna duvar ör-
güsü uygulanmamış olup, tıraşlanmış ana kaya düzleştirilerek bırakılmıştır. 
zeminine ise kireç taşından kalın plâkalar ile döşeme yapılmıştır. Böylece ana 
kayaya tıraşlanarak ve oyularak meydana getirilen boşluk/çukur, gömülerin 
yapılacağı geniş bir mekân hâline dönüştürülmüştür. 

Güney ve kuzey yan duvarlarına paralel uzanan doğu - batı doğrultusun-
da inşa edilen bir ara duvar ile mekân iki bölüme ayrılmıştır. Mekânın orta-
sına yakın bir noktada duvarlar arasına bırakılan 0.60 metre genişliğindeki 
boşluk ile gömülerin yapılacağı 4 farklı alan meydana getirilmiştir5. Böylece 
her bir gömü için örgü ile yapılmış 0.80 metre genişliğinde 2.5 metre uzunlu-
ğunda ve 1- 1.5 metre yüksekliğinde duvarları olan hücreler düzenlenmiştir. 

Doğuda yer alan mezar hücrelerinin (Mezar 1 ve 2) duvarları, iki sıra 0.80 
x 0.50 metre boyutlarında düzgün ve ince işlenmiş dörtgen kireç taşı blokla-

5 Buluntu sırasına ve durumuna göre doğudaki gömüler Mezar 1 ve Mezar 2, batıdaki gömüler 
Mezar 3 ve Mezar 4 olarak isimlendirilmiştir. 
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rından örülmüştür. Her iki hücrenin yan duvarları 1 metre yüksekliğindedir. 
Hücrelerin üstü, alt ve yan kısımları dörtgen ve düzgün işlenmiş, üstleri kaba-
ca bırakılmış olan ortalama 1.25 metre genişliğinde, 0.50 metre uzunluğunda 
ve 0.40 - 0.50 metre yüksekliğinde kireç taşı kapak plâkaları ile örtülmüştür. 
Her bir hücrenin üstünü dörder adet plâka kapatmaktadır6. Doğuda bulunan 
her iki hücrenin örülmeden açık bırakılmış olan batı ucu, zemine dikey olarak 
yerleştirilen ince birer plâka ile kapatılmıştır.  

Batıda yer alan mezar hücrelerinin (Mezar 3 ve 4) duvarları doğudaki 
hücrelerden farklı malzeme ve örgü tekniği ile inşa edilmiştir. Bu hücrelerin 
duvarları daha küçük, dış yüzeyleri kabaca (dörtgen) işlenmiş, farklı ölçü-
lerdeki sert kireç taşlarından örülmüştür. Hücrelerin yan duvarları 1.5 metre 
yüksekliğindedir. 

Gömü alanındaki duvarlar harç ya da herhangi bir birleştirici kullanılmak-
sızın örülmüştür. Batıdaki hücreler, doğudakilere göre nispeten daha basit bir 
teknikle inşa edilmiş izlenimi vermektedir. Gerek farklı inşa tekniği gerekse 
buluntular göz önüne alındığında doğu ve batıda yer alan hücrelerin farklı 
dönem düzenlemeleri olduğu anlaşılmaktadır. 

Doğuda yer alan hücrelerin (Mezar 1 ve 2) olasılıkla tümülüsteki erken 
dönem düzenleme ile alakalıdır. Ancak bu iki hücre içinden de herhangi bir 
iskelet kalıntısı ortaya çıkarılmamıştır. Bunun yanı sıra Mezar 2’de bulunan 
ve M.Ö. 3. yüzyılın sonunda tarihlendirilen bir unguentarium dışında, her iki 
hücrede de başka bir mezar hediyesi ile karşılaşılmamıştır. 

Doğuda yer alan hücreler (Mezar 1 ve 2), duvar örgü tekniği ile Helenistik 
Dönem özellikleri göstermektedir. Helenistik Döneme tarihlendirilen benzer 
teknik ve malzeme ile inşa edilmiş yapılar Knidos kent merkezinde ve özel-
likle Kap Krio’da (kentin ada bölümü) sıklıkla görülmektedir.  

Her iki mezar hücresinden de tıpkı doğudaki hücrelerde olduğu gibi her-
hangi bir iskelet kalıntısı bulunmamıştır. Bununla birlikte doğu ve batı hüc-

6 Hücrelerin üstünü kapatan plaklardan ancak üç tanesi in-situ olarak günümüze ulaşabilmiştir. 
Mezar 2’nin köşe plâkası kaçakçılar tarafından tahrip edilmiştir. 
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relerinin birleşme noktasında ortaya çıkarılan ağzı kapalı bir osthotek içinde 
yanmış insan kemikleri ortaya çıkarılmıştır. Kapağı ile birlikte korunmuş ost-
hotek yanı sıra kırık ve ağzı açılmış ve devrilmiş olarak bulunan üç osthotek 
daha buradaki kremasyon gömüyü işaret etmektedir.

Tümülüsün bu bölümünde yapılan gömülerin mezar hediyeleri büyük 
ölçüde kırık ve dağınık olarak bulunmuştur. Mezar hediyeleri, kırık ya da 
dağılmış ve kapakları açılmış osthotekler daha Antik Dönemde tümülüsün 
talan edildiğini göstermektedir. Mezar hediyesi olarak bırakılan pişmiş top-
rak kap kacak üç farklı dönemde gömü yapıldığına işaret etmektedir.

Doğu ve batıdaki hücrelerin kesişme noktasında ana kayadaki bir oyuğa 
sıkıştırılmış durumda ve genelde çok parçalanmış olarak bulunan bir ampho-
ra, krater/kâse, testi, iki kâse bu alandaki en erken buluntu grubunu temsil 
etmektedir (Resim: 6). Bu kaplar M.Ö. 3. yüzyılın son çeyreğine tarihlendiril-
mektedir. Bu buluntular Mezar 2’de bulunan unguentarium ile çağdaştır. Ola-
sılıkla ilk gömü grubuna ait olan bu mezar hediyeleri, sonraki süreçte ikinci 
gömü sırasında toplanmış ve her iki hücrenin kesişme noktasında ana kaya-
daki bir boşluğa sıkıştırılmıştır. Çok özenli yapılmadığı anlaşılan bu yer de-
ğişikliği sırasında kapların kırıldığı ya da devrildiği anlaşılmaktadır. Seramik 
kap kacak buluntularına göre tümülüsün bu bölümündeki ilk gömü M.Ö. 3. 
yüzyılın son çeyreğinde yapılmıştır.

Batıdaki hücrelerde (Mezar 3 ve 4) farklı noktalarda birliktelik göstermek-
sizin ortaya çıkartılan bir kandil, kâse ve parçalar hâlinde bulunan unguenta-
rium M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısına ya da aynı yüzyılın ortalarına tarihlendiril-
mektedir. Seramik kap kacak buluntusu ışığında bu alandaki ikinci gömünün 
M.Ö. 2. yüzyılın ortasında yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Yine batıda yer alan hücrelerde (Mezar 3 ve 4) ve her iki hücre grubunun 
kesişme noktasında farklı yerlerde bulunan tüm, tüme yakın ya da parçalar 
hâlinde tümlenen kandil, kâse, testi ve tabaklar M.S. 2. yüzyılın ilk yarısına 
tarihlendirilmektedir. Tümülüs alanında ve bu bölümde M.S. 2. yüzyılın ilk 
yarısından sonraya tarihlendirilen herhangi bir buluntu ile karşılaşılmamış-
tır. Tümülüs ikinci mezarlık alanında son gömü M.S. 2 yüzyılın ilk yarısında 
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gerçekleştirilmiştir. Tümülüs ikinci gömü alanında bu üç farklı tarihlendir-
me ile ilgili tüm, tüme yakın ya da parçalar hâlinde tümlenen pişmiş toprak 
kapların yanı sıra diğer seramik kaplara ait parçalar da bu yargıyı destekler 
niteliktedir. 

Mimarî inşa teknikleri, buluntular ışığında Knidos Nekropol alanında yer 
alan “Saranda Tümülüsü” ilk olarak M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısı ya da ortasın-
da inşa edilmiş olmalıdır. Dromosun hemen yanında yer alan mezar (Mezar 
5) olasılıkla ilk yapı aşaması ile ilgili olmalıdır. Tümülüsün ortasında, ana 
kayaya oyularak ve duvarlar örülerek hücrelerden meydana getirilen mezar 
alanının, kasnak duvarı ve dromos ile eş zamanlı düzenlenip düzenlenmedi-
ğini söylemek şimdilik mümkün değildir. Ancak buluntulara göre dromosun 
yanındaki mezardan kısa bir süre sonra, M.Ö. 3. yüzyılın son çeyreğinde bu 
alanda gömü faaliyetinin başladığı kesin olarak söylenebilir. Yine buluntula-
ra göre M.Ö. 2. yüzyılın ortası ile M.S. 2. yüzyılın ilk yarısında ya da ortasın-
da bu alanda gömü gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bir diğer önemli tespit 
tümülüs mezar alanında ortaya çıkarılan seramik, osthotek ve diğer buluntu-
ların dağınık ya da parçalanmış olmasıdır. Anlaşıldığı üzere tümülüs antik 
dönemde talan edilmiştir. Tümülüs genelinde ve gömü alanlarında, M.S. 2. 
yüzyılın ortasından sonraya tarihlendirilen herhangi bir buluntu olmaması 
bu tarihten sonra tümülüsün kullanılmadığını göstermektedir.   

2- DionYSoS tEraSı ÇEVrE DüzEnlEmE Çalışmaları (Resim: 7)

Knidos’un konumu itibarıyla kentteki en önemli alanlardan birisi ‘Diony-
sos Terası’dır. Knidos’un iki limanın kesişme noktasına yer alan teras, orta-
da yer alan büyük Dionysos Tapınağı’ndan dolayı ‘Dionysos terası’ olarak 
adlandırılmıştır. Burada inşa edilmiş olan görkemli Stoa yapısı ve Dionysos 
Tapınağı ile Dionysos terası, Antik Çağ Knidos kent yaşantısının sosyal, dinî 
ve ticarî anlamda en yoğun geçtiği alanlardan biridir. Doğusu ‘Liman Tiyat-
rosu’ ve ‘Tiyatro Caddesi ile, batısı ‘Liman Caddesi’ ile sınırlanan, teras 160 x 
60 metre ölçülerinde bir alanı kaplamaktadır. 
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Dionysos teras alanının İngiliz ve Amerikan kazı dönemlerinde kamp ala-
nı olarak kullanılması ve kazılardan çıkan atıkların ve blokların terasa bıra-
kılması nedeniyle uzun bir sürecin sonunda meydan gelen dağınıklığın gide-
rilmesi, bilimsel çalışmaların devamı için zaruri olmuştur. Buna bağlı olarak 
2012 yılı çalışmalarında öncelikle bu alanın düzenlenmesine verilmiş ve uy-
gulamaya geçilmiştir. 

Bu amaçla kazılardan arda kalan kazı atık toprakları kent dışına aktarıl-
mıştır. Daha sonra Stoa, Dionysos Tapınağı ve Liman Caddesi kazılarından 
çıkan mimarî bloklar buluntu durum, yer ve pozisyonlarına göre terasın batı-
sındaki 50 x 50 metrelik alana tasnif edilmiştir. 

Dağınık ve üst üste duran söz konusu mimarî parçaların tasnif edilip, sı-
ralanmasıyla gelecekte gerek Stoa yapısında gerekse Dionysos tapınağında 
gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar ya da restorasyon ve onarım çalışmaları 
için alt yapı hazırlanmıştır. Knidos kazı ve araştırmaları 2012 sezonunda Di-
onysos Terası’nın batı bölümündeki blokların tasnif ve sıralaması yapılmış 
olup, bu çalışmalara gelecek yıllarda da devam edilecektir.  

3- rEStoraSYon Çalışmaları

a- Dionysos terası restorasyon Çalışmaları (Resim: 7)

Knidos kazı ve araştırmaları 2006 sezonunda Stoa yapısının batı ucuna 
yakın noktada bulunan sütunlu galerinin bir bölümünde restorasyon çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. Ancak 2007 yılı kış sezonunda onarımı yapılan sü-
tunlardan biri devrilmiş ve buna bağlı olarak sütunların üstündeki architrav, 
friz blokları da düşmüştür. 

Parçalar hâlinde günümüze ulaşmış olan stoanın mimarî unsurları, resto-
rasyon sırasında birleştirildikleri yerlerden düşüşe bağlı olarak ayrılmış ve 
kısmen kırılmıştır. Knidos kazı ve araştırmaları 2012 sezonunun öncelikli fa-
aliyet alanlarından biri düşen bu blokların kaldırılması ve tekrar onarılması 
olmuştur.  
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b- mermer altarlar restorasyon Çalışması (Resim: 8)

Knidos Nekropol alanında kaçak kazılar sonucu ortaya çıkarılmış ve bilin-
meyen şahıslar tarafından parçalanmış olan 2 adet mermer altarın  restoras-
yonu tamamlanmıştır7.  

C- Seramik Kap Kacak restorasyonu

Bu faaliyetler kapsamında 2012 sezonunda “Saranda Tümülüsü” kazısı 
sırasında parçalar hâlinde bulunan 13 adet pişmiş topraktan kabın restoras-
yonu tamamlanmış ve Marmaris Müzesi’ne teslim edilmiştir.

 2013 YILI ÇALIŞMA ALANLARI8

1- “Küçük Tiyatro” Batı Analemma kazısı

2- ‘Dionysos Terası A Mekânı’ (F9 DT-A) kazısı

1. “KüÇüK tiYatro” Batı analEmma KazıSı

Knidos biri üst terasta, diğeri en alt terasta, hemen deniz kıyısında olmak 
üzere iki tiyatroya sahiptir. ‘Ticarî’ ya da ‘Büyük Liman’ olarak adlandırılan 
limanın hemen kuzey kıyısında yer alan tiyatro boyutundan dolayı ‘Küçük 
Tiyatro’ olarak isimlendirilmiştir.

7 1. No.lu altar 92 parça hâlinde yerel ‘Döşemealtı’ mevkiinde, 2. No.lu altar 4 parça hâlinde 
yerel ‘Gıyrap’ mevkiinde bulunmuştur. 

8 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2013 
tarih ve 124028 sayılı izni ile Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Selçuk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile kazı ve 
araştırmalar sürdürülmüştür. 

 Kazı ve araştırmalar sırasında özveri ile çalışan ve her türlü desteği sunan Marmaris Müze 
Müdürü Mutlu Karadağ’a ve Müze Uzmanı arkeolog Şenay Öcal’a teşekkür ederiz. Katkı ve 
yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Datça Kaymakamı 
Hamdi Üncü’ye, Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan’a, Datça İlçe Özel İdare Müdürü Güler 
Tok’a, Yazıköy Muhtarı Salih Bora’ya, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri ve 
tüm kazı ekibine en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

 Knidos kazı ve araştırmaları 2013 sezonu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP 13401034 No.lu Proje), 
Datça Belediyesi ve Datça Yazıköyü Muhtarlığı tarafından maddî olarak desteklenmiştir.
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 ‘Küçük Tiyatro’ ilk kez 1850’li yıllarda Ch. Newton tarafından kısmen 
kazılmıştır9. Daha sonra 1970’lerde Amerikalı arkeologlar tiyatronun cavea 
ve sahne bölümünü neredeyse tamamen açığa çıkarmışlardır10. Orkestra bö-
lümünde ve batı analemmanın dışında kalan son dolgu toprak 2006 yıllın-
da Türk arkeologlarca kazılmıştır11. Böylece Knidos’un iki tiyatrosundan biri 
olan  ‘Küçük Tiyatro’ neredeyse tümüyle gün yüzüne çıkarılmıştır.

Antik Tiyatro oturma sıralarının kullanılabilir olduğu durumda yaklaşık 
5.000  kişilik bir kapasiteye sahiptir. Oturma sıraları, denize doğru yumuşak 
şekilde inen yamacın güneyine dayandırılmış olan tiyatro, Anadolu’da tonoz-
lu  girişlere sahip en  erken tiyatrolardan birisidir. ‘Küçük Tiyatro’, kentin 
sosyal ve ekonomik yaşantısının en yoğun olarak geçtiği Dionysos Terası’nın 
doğusunda yer almaktadır.

Izgara planlı bir kent olan Knidos, karşılıklı iki yamaca teraslar hâlinde 
inşa edilmiştir. Kenti boydan boya geçen Doğu-Batı Ana Caddesi’ni kuzey-
güney doğrultuda kesen merdivenli caddeler ile teraslar arası bağlantı kurul-
muştur. ‘Küçük Tiyatro’nun hemen batısında yer alan merdivenli bir cadde 
konumundan dolayı ‘Tiyatro Caddesi’ olarak isimlendirilmiştir. 

Knidos kazı ve araştırmaları 2013 sezonunun en önemli kazı programı ‘Kü-
çük Tiyatro’nun batı analemmasının dışı ile ‘Tiyatro Caddesi’nin güneydeki 
başlangıç noktasında kalan kesişme noktasıdır. Dionysos Terası’nın doğusun-
da yer alan kazı sahası 60 x 15 metre ölçülerindedir12. Kazı alanı analemma 
duvarı boyunca kuzey- güney doğrultuda devam etmektedir. Bu alana ana-
lemma duvarının kuzeybatı köşesinden başlayarak tiyatronun doğu parados 
girişine kadar olan alanı kapsamaktadır (Resim: 9).

Çalışma alanı olarak tiyatro analemma duvarının batısındaki alanın seçil-
mesinin nedeni, 1850’li yıllardan günümüze farklı dönemlerde kazı ve araş-
tırmalara sahne olan ve büyük ölçüde açığa çıkartılan ‘Küçük Tiyatro’nun ka-
zısının tamamlanmasına yöneliktir. Böylece kazı sezonu sonunda, batı duvarı 

9 Newton 1862, levha LXIX; Newton 1863, 443- 455.
10 Love 1974, 97- 98, figür 1.
11 Özgan 2007, 108- 112, resim 1- 9.
12 Knidos antik kent planı içinde yapılan karelaj sistemine göre G10 ve G11 kareleri içinde yer 

alan kazı alanı, açmalar A1’den A22’ye dek kodlandırılmıştır. 
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da tamamen ortaya çıkarılan tiyatro ile ilgili rölöve, restitüsyon ve restoras-
yon projeleri hazırlanmaya başlanmıştır. 

a. Kemerli Giriş

Tiyatronun kuzeybatı köşesi ile merdivenli caddenin başlangıcı olduğu 
düşünülen noktada, tiyatro ile birleşik olarak inşa edilmiş başka bir duvar 
kalıntısı görülmektedir13. Tiyatro analemma duvarını meydana getiren büyük 
dörtgen konglomera bloklar ve isodomik duvar uygulaması bu duvarda da 
görülmektedir. Tiyatro ve tiyatroya bitişik olan bu duvar aynı malzeme, tek-
nik ve stilde inşa edilmiştir. Ancak tiyatro analemma duvarı ve bu duvar bir-
birlerine birleşik olmalarına karşın her iki yapı arasında organik bir bağlantı 
görülmemektedir. Buna bağlı olarak tiyatronun arkasında, tiyatroya birleşik 
durumda başka bir yapının varlığı tespit edilmiştir.  

Yapılan kazı çalışmaları sırasında +9.119 m. kota gelindiğinde, bu duva-
rın içerisine giren kemerli bir giriş tespit edilmiştir. Söz konusu giriş ‘Tiyatro 
Caddesi’nin hemen başlangıcında yer almaktadır. 

Tiyatronun arkasında ve cadde başlangıcında bulunan bu girişin işlevi 
henüz açık değildir. Bununla birlikte konumu düşünüldüğünde tiyatronun 
arkasından, ‘Tiyatro Caddesi’ ve doğuda yer alan kuzey güney caddesi ara-
sında bağlantı sağlayan bir geçit olduğu şimdilik ihtiyatlı olarak önerilebilir. 
Kemerli girişin fonksiyonu ile ilgili diğer bir öneri hemen cadde başlangı-
cında yer alan bir dükkân olabileceği ile ilgilidir. Ancak gelecek sezonlarda 
yapılacak kazı ve araştırmalar bu konu hakkında kesin verilere ulaşılmasını 
sağlayacaktır. 

b- tonozlu Yapı Sırası (Resim: 10)

Bu kemerli girişin güney bitiş hizasıyla aynı aksta analemma duvarı ile 
diğer duvarın başlangıç noktasına yaslandırılmış yapı tekniğinden dolayı geç 
döneme ait olduğu düşünülen bir duvar tespit edilmiştir14.

13 Kemerli giriş karelaj sisteminde G11 karesinde olup, G11.A8 açmasında bulunmaktadır.
14 Söz konusu kemer karelaj sisteminde G11 karesinde olup, G11.A8 açmasının kuzeyinde yer 

almaktadır.
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Doğu - batı yönünde uzanan ve tiyatroya dik açıyla birleşen duvarın ölçüle-
bilen yüksekliği 3.60 m., uzunluğu 4.70 m. ve genişliği 0.80 metredir. Duvarda 
kullanılan malzemeler ve duvarın yapım tekniği ele alındığında, alt kotta bulu-
nan taşların yüzeyleri kabaca düzeltilmiş olduğu görülürken, üst kotlara doğru 
ise daha küçük boyutlu moloz taşların kullanıldığı tespit edilmiştir. Duvarda 
kullanılan taşlar güçlü ve sağlam kireç harç ile birbirine tutturulmuş olup du-
varın güneydoğu alt köşesinde 40 cm. x 30 cm. ölçülerinde sıvalı bir bölüm de 
tespit edilmiştir. Bu sıvalı bölüm nedeniyle, duvarın kullanıldığı dönemde ta-
mamının sıvalı olması olasıdır. Duvarın korunabilen en üst seviyesinde sert ki-
reç harç ile birleştirilmiş yumruk büyüklüğünden küçük bir top büyüklüğüne 
kadar değişen işlenmemiş küçük taşlardan oluşan ve güneye doğru yönlenen 
bir tonozun başlangıcı tespit edilmiştir. Duvar çevresindeki çalışmalara tonoz-
lu giriş üzerindeki yıkılmış molozların düşme tehlikesi nedeniyle güneyinde 
devam edilmiş ve çalışmalar bu alanda şimdilik sonlandırılmıştır.

Tiyatronun kuzeybatı köşesinde yer alan doğu-batı geç dönem duvarın-
dan güneye doğru 5.30 metre sonra  analemma duvarına dik olarak doğu-batı 
yönünde uzanan, tonozdan kopmuş ve düşmüş büyük bir duvar bloğu ortaya 
çıkarılmıştır. Analemma duvarının hemen yanında yer alan bu düşmüş tonoz 
bloğu15, analemma duvarına 0.20- 0.50 metre mesafede bulunmaktadır. Doğu 
- batı yönünde uzanan tonoz parçasından kopan parça kuzey cephesinden 
ölçülebilen yüksekliği 2.70 m., güney cephesinden ölçülebilen yüksekliği 1.80 
m., ölçülebilen genişliği 5.50 m. ve ölçülebilen uzunluğu 1.60 metredir. Tonoz 
bloğu, küçük moloz taşların sıralı bir şekilde yerleştirilip sert, güçlü, krem 
sar renkli kireç harçla tutturulmasıyla oluşturulmuştur. Tonoz bloğunun alt 
kısmının tamamına yakın bölümünün sıvası korunmuştur. Tonoz bloğu ne-
redeyse orta noktasında hafif bir kırılma yaparak, içbükey bir profil çizmek-
tedir. Bu görünümünden dolayı düşmüş tonoz bloğunun, tonoz yapısının en 
üst noktası olduğu anlaşılmaktadır. 

15 Kazı çalışmaları sırasında buluntu durumunda göre bu düşmüş tonoz bloğu ‘Tonozlu Yapı 
Kalıntısı 1’ olarak adlandırılmış olup G11 karelajındaki A10 açmasının kuzey bölümünde yer 
almaktadır.
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Tonoz parçası güneye doğru eğimli bir biçimde, yukarıdan aşağıya kaya-
rak düşmüş gibi görünmektedir. Düşme pozisyonu göz önüne alındığında, 
tonozu tutan ayakların kuzeyden güneye doğru ileri geri hareket tabi kaldı-
ğını işaret etmektedir. Tonozun en üst kısmı büyük bir blok hâlinde, duvar 
ayaklardan kırılarak güneye doğru kayarak devrilmiştir.  

Kazı alanının kuzeyinde yer alan bu düşmüş ilk tonoz bloğundan 5.20 
metre güneyde, biricisi ile aynı yön pozisyonda ikinci bir düşmüş tonoz bloğu 
daha tespit edilmiştir16. Doğu-batı doğrultusunda uzanan düşmüş tonoz blo-
ğu ölçülebilen uzunluğu 3.20 metre doğudan ölçülebilen genişliği 1.70 metre 
batıdan ölçülebilen genişliği 0.90 metre kuzeyden ölçülebilen yüksekliği 1.25 
metre güneyden ölçülebilen yüksekliği 1.90 metredir. Çok yoğun tahribata 
uğradığı için dönüş profili anlaşılamamaktadır. Şu andaki durumunda yapı-
nın kuzey kısmında yukarı doğru dışbükey bir profil vardır. Profilin bitimin-
de keskin bir içbükey profille dönen moloz taşların devamı görülmektedir.

İkinci düşmüş tonoz bloğundan 4.10 metre güneyde ise yine düşmüş 
üçüncü bir duvar bloğu kalıntısı açığa çıkartılmıştır17. Doğu-batı doğrultu-
sunda uzanan yapı kalıntısının ölçülebilen uzunluğu 4.20 metre, ölçülebilen 
genişliği doğudan 1.70 metre batıdan 0.90 metre,  kuzeyden ölçülebilen yük-
sekliği 1.25 metre güneyden ölçülebilen yüksekliği 1.90 metredir.

Bu yapı kalıntıları arasında yürütülen seviye indirme çalışmalarında tiyat-
ro oturma sıraları ve tiyatro analemna duvarına ait birçok blok ortaya çıkarıl-
mıştır. Devam eden çalışmalarda farklı özellikler gösteren toprak katmanları 
ve ardından yoğun biçimde dağılmış hâlde harçlı moloz yığınları tespit edil-
miştir. Olasılıkla tonozlu galerilerin üst yapılarına ait olan bu molozların kal-
dırılma işlemlerine devam edilmiş ve bu alandaki çalışmalar yaklaşık olarak 
ortalama +5.500 metre kotta bırakılarak bir sonraki dönemde devam edilmek 
üzere sonlandırılmıştır. Düşmüş duvar ve tonoz blokları şimdilik yerlerinde 
olduğu gibi bırakılmıştır. Bu blokların gelecek sezonlarda yerlerinden kaldı-
rılması planlanmaktadır. 
16 ‘Tonozlu Yapı Kalıntısı 2’  olarak isimlendirilen yapı kalıntısı, G11 karelajındaki A12 ve 

A14’de yer almaktadır.
17 ‘Tonozlu Yapı Kalıntısı 3’ olarak isimlendirilen yapı kalıntısı, G11 karelajındaki A14 ve 

A16’da yer almaktadır.
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Tiyatro batı analemma duvarı dışı kazı çalışmaları sonunda analemma 
duvarına, doğu-batı doğrultusunda dik olarak birleşen ve yaklaşık 5 metre-
lik aralıklarla düşmüş üç duvar ve tonoz bloğu kalıntısı büyük ölçüde açığa 
çıkarılmıştır. 

Tiyatro duvarının hemen bitişiğine inşa edilen yan yana mekânlardan olu-
şan tonozlu bir yapıya ait olması gereken bu düşmüş duvar ve tonoz blokları 
analemma duvarından bağımsız olup benzer özelliklerle belirli bir program 
dâhilinde planlanmışlardır. Olasılıkla yan yana 3 ya da 4 mekândan meydana 
gelen tonozlu yapının işlevi henüz açığa kavuşturulmamıştır. Ancak M.S. 4- 
7. yüzyıllara tarihlendirilen pişmiş toprak depolama kaplarına ait yoğun sera-
mik parçalar yapının fonksiyonu ile ilgili ipuçları sunacak niteliktedir. Benzer 
yapılar ışığında bu yapının, tiyatro binasına bitişik olarak inşa edilmiş M.S. 
4.- 7. yüzyıllara tarihlenen bir dükkân sırası ya da depolama mekânlarından 
oluşan tonozlu bir bina olduğu şimdilik söylenebilir.

b. tiyatro’nun Batısındaki mekânlar (Resim: 11)

Tiyatronun batısındaki kazı çalışmaları, güneye vomitoria ve parodosun 
batı kısmında doğru devam ettirilmiştir. Vomitorianın hemen dışında, tiyat-
roya girişi sağlayan vomitoria yolunun kuzey ve güneyinde karşılıklı ola-
rak inşa edilmiş ve tiyatro analemma duvarına yaslanmış, dörtgen planlı iki 
mekân ortaya çıkarılmıştır18. 

Bu mekânlardan ilki (Mekân I) karelaj sistemine göre G10-G11.A20 ve A22 
açmalarında yer almaktadır. Mekânın tiyatro duvarıyla birlikte 4 duvarı da 
ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzey ve güney duvarlarının doğu - batı yö-
nünde uzunluğu 5.70 metre, kalınlığı 0.75 metre korunan yüksekliği ortalama 
0.40-0.80 metredir. Mekânın batı duvarının tam ortasında 1.15 metre geniş-
liğinde bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Mekânın içten içe, kuzey-güney yö-
nündeki uzunluğu 3.80 metre, doğu-batı yönündeki uzunluğu ise 4.75 metre-

18 Vomitorianın kuzeybatısında ve güneybatısında yer alan her iki mekân, G11 karelajında A16, 
A18, A20 ve A22’de yer almaktadır.
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dir. Kuzeyde vomitoria güney kenarından başlayan mekân, güneyde parodos 
başlangıcına dek devam etmektedir.  

Mekânın duvarlarında devşirme mimarî bloklar, kesme taşlar ve moloz 
taşlar birlikte kullanılmıştır. Bu taşları birbirine tutturmak için az miktarda 
harç kullanılmıştır. Mekânın batı duvarında ise çift sıra hâlinde özellikle düz-
gün kesme taşların kullanıldığı göze çarpmaktadır. Ayrıca mekânın batı du-
varındaki kapı açıklığının olduğu bölümde, açıklığın kuzey tarafında dik bir 
şekilde yerleştirilmiş bir adet kare formlu mimarî blok yer almaktadır. Olası-
lıkla bu mimarî blok kapı sövesi olarak kullanılmıştır.

Diğer mekân (Mekân II) belirlenen karelaj sistemine göre G10-G11.A16 ve 
A18’ de yer almaktadır. Mekânın güney, batı ve tiyatro duvarıyla beraber 3 
duvarı açığa çıkarılmıştır. Mekânın güney duvarının uzunluğu 5.80 metre, ka-
lınlığı 0.80 metre, yüksekliği ise 1.00 metredir. Mekânın duvarlarında Mekân 
I’deki gibi devşirme mimarî bloklar, kesme taşlar ve moloz taşlar birlikte kul-
lanılmıştır. Bu taşları birbirine tutturmak için az miktarda harç kullanılmıştır. 
Mekânın batı duvarında ise çift sıra hâlinde özellikle düzgün kesme taşların 
ve dikdörtgen formlu mimarî blokların kullanıldığı tespit edilmiştir. Mekân 
II’nin ölçüleri kuzey duvarı henüz toprak altında olduğu için tam olarak belli 
değildir. 

Söz konusu mekânların, analemmanın hemen bitişiğindeki tonoz yapıları 
ile bağlantısı net olmamakla birlikte, duvarların inşa tekniği ve malzemesi, 
bunların da geç dönem olasılıkla M.S. 4.-7.yüzyıl yapıları olduğunu düşün-
dürmektedir. En azından vomitorianın kuzeyindeki Mekân II’nin tonozlu 
yapıların devamı olduğu açıktır. Bununla birlikte Vomitorianın güneyindeki 
Mekân I’in tonozlu yapı ile olan bağlantısı henüz belirgin değildir. Ancak 
Mekân I’in içinde tespit edilen düşmüş bir tonoz bloğu bu mekânın da üstü-
nün tonoz ile örtüldüğünü akla getirmektedir. 

c.  ‘newton Barakası’ (Resim: 12)

Tiyatronun batısında sürdürülen çalışmalar sırasında, yıkılmış tonozlu 
yapı sırasının batısına doğru devam eden kazılarda +5.990 metre kota gelindi-
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ğinde, tiyatro duvarına ait tek sıra, blok ve oturma sıralarının devşirme olarak 
kullanılmasıyla oluşturulmuş bir mekâna temel oluşturabilecek bir düzenle-
me tespit edilmiştir19. 

Mekânın güney duvarı tamamen yok olmuştur. Batı duvarının ise güney 
bölümü tahribata uğramış. Mevcut ölçüleri ile mekân doğu-batı yönünde 3.65 
metre, kuzey-güney yönünde ise 8.20 metredir. Söz konusu yapının ancak 
temeli ile kısmen ilk sırası korunabilmiştir. 

Yapının kuzeydoğu köşesinde, mekânın kuzey duvarının dışına bitişik, ti-
yatroya ait blok ve oturma sıraları ile oluşturulmuş 2 x 2.20 metre ölçülerinde 
kare bir düzenleme tespit edilmiştir. Söz konusu düzenlemenin bir fırına ait 
temel kalıntıları olduğu anlaşılmaktadır. 

Tiyatroya yaklaşık 5.30 metre mesafede kuzey-güney doğrultuda inşa 
edilmiş olan bu yapının fonksiyonu ve tarihlendirilmesi ile ilgili veriler kazı 
çalışmaları sırasında tespit edilebilmiştir. Yapının gerek toprak üst/yüzey 
seviyesine olan yakınlığı (+5.990 m.) gerek mekân içerisinde tespit edilen bu-
luntuların niteliği söz konusu mekânın antik bir yapı kalıntısı olmadığını gös-
termektedir. Çalışmaların devamında mekân içerisinde yürütülen çalışmalar-
da yoğun miktarda 19. yüzyıla ait küçük parçalar hâlinde, kısmen tümlenen 
İngiliz porselen kap parçaları ve yine İngiliz pişmiş toprak pipo bulunmuştur 
(Resim: 13). 

Knidos’ta İngiliz araştırmacı Ch. Newton tarafından 1850’li yıllarda sür-
dürülen birinci dönem kazı ve araştırmaları sırasında, Dionysos Terası’nın 
doğusunda tiyatronun batı analemma duvarı dışına kazı ekibinin baraka-
lardan oluşan kamp kurduğu Newton’un günlüklerinden ve resimlerinden 
bilinmektedir20. ‘Kırım Tipi’ olarak adlandırılan ahşaptan portatif bu baraka-
ların dışında, tiyatronun hemen batı duvarı yakınlarında taştan inşa edilmiş, 
kazı ekibinin kullandığı başka bir yapının daha olduğu anlaşılmaktadır. Yine 
Newton’un resimlerinden görüldüğü üzere, söz konusu taş yapı, terasın var 

19 G11 karelajındaki A11 ve A13 açmalarında yer almaktadır. 
20 Newton 1862, levha LII, LXIX; Newton 1865, 160.
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olan zemin seviyesinden ve diğer barakalardan yüksekte, tiyatroya paralel 
olarak kuzey-güney doğrultuda uzanmaktadır. 

Olasılıkla 1850’li yıllardaki Charles Newton tarafından yürütülen 
Knidos’un birinci dönem kazılarına ait olan bu yapı temeli ve fırın kalıntısı 
Newton tarafından kurdurulan barakalardan bu yapının temeli olmalıdır.

1- ‘DionYSoS tEraSı a mEKÂnı’ (F9 Dt-a) KazıSı 

24.07.2013 tarihinde, Dionysos Tapınağı’nın kuzeyinde yer alan ve ‘sütun-
lu galeri’ olarak adlandırdığımız stoanın en batı ucundaki mekânda çalışma-
lara başlanmıştır. Çalışma yaptığımız alana ‘Dionysos Terası A Mekânı’ adı 
verilmiştir ve söz konusu alan F9 karelajında yer almaktadır (F9-DTA). 

Daha önceki sezonlarda yapılan kazı çalışmaları, A Mekânı’ndaki son 
kullanım evresine kadar - yani Erken Bizans Dönemi tabanına gelindiğinde- 
sonlandırılmıştı. Buradaki çalışmanın amacı ise; sonradan Roma dönemi sto-
asına eklenen batı kısmındaki bu mekânların ilk evresinin hangi döneme ait 
olduğunu belirlemek ve bu mekânların erken dönemde ne olarak ve hangi 
tarihlerde kullanıldığını anlamaktır. Ayrıca, bu batı mekânların Liman Cad-
desi ile bağlantısı ne şekilde oluşturulduğunu saptamak da bu çalışmanın 
amaçlarındandır. 

Mekân, kuzey-güney yönünde 5 m., doğu-batı doğrultusunda ise 3.5 m. 
ölçülerindedir. İlk kazı çalışması mekânın kuzey-batı (sol arka) köşesinde 
gerçekleştirildi. Burada, mekân ile Liman Caddesi’nin arasında, geç dönemde 
(muhtemelen erken Hıristiyan) devşirme taşlarla bir duvar örüldüğü ve cad-
de ile stoanın arasındaki geçişin kapatıldığı önceki kazı sezonlarından bilin-
mekteydi. Bu kısımda, Liman Caddesi’nden üç basamak hâlinde mekâna yani 
yapıya doğru giden geçişin devamını araştırmak amaçlanmıştır. Devşirme 
taşlardan oluşan geç dönem duvarının altında beklendiği gibi basamakların 
devamı çıkmış olup ikinci basamak ise mekânın arka duvarına girmektedir. 
Bu da stoanın batı kısmı ile Liman Caddesi’nin aynı dönemde inşa edildikle-
rini göstermektedir (Resim: 14).
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Bu sonucun doğrultusunda, mekânın iç kısmında kazıya başlandı. 
Mekânın kuzeydoğusundaki en yüksek bloğun köşe noktasında bir  ‘0 nok-
tası’ oluşturulmuştur. Kazı çalışmalarına ilk olarak mekânın kuzeydoğu kö-
şesinden, seviye indirme çalışmalarına ise ‘0 noktası’ndan 1.20 m. derinlikte 
başlanmıştır. 24.07.2013 ve 13.08.2013 tarihlerinde yapılan çalışmalar sırasın-
da, birinci ‘0 noktası’ndan ulaşılan derinlik seviyesi 2.95 m.de son bulmuş 
olup toplamda 1.75 m. seviye inilmiştir (Resim: 15).

Mekânın birinci ‘0 noktası’ndan 1.35 m. derinlikte, kuzey-güney doğrultu-
sunda uzanan bir duvar sırasına rastlanmıştır. Bu duvar yapısına D 1 (Duvar 
1) adı verilmiştir. Doğuya doğru 45 derecelik eğim yapan D 1 yapısının uzun-
luğunun 2.70 m., genişliğinin ise 0.85 m. olduğu görülmüş olup duvarın altı 
ve kenarlarının moloz taşlarla sıkıştırılarak desteklendi tespit edilmiştir. Bu 
duvar çift sıra hâlinde ve yan yana moloz taşlarla örülmüştür. 

Çalışmaların devamında, tüm mekânın yüzeyi açıldıktan sonra D1 duva-
rının doğuya (sağa) doğru köşe yaptığı görülmüştür. Hemen bitişiğinde, gü-
neye doğru, başka duvarlar ve taşlı döşemeler ortaya çıkmıştır. Güneydoğu 
(sağ ön) köşesindeki döşeme kalıntıları diğerlerinden birkaç cm. aşağıdadır. 
İşlevi anlaşılamayan bu duvarların ana mekânın içinde ayrı bir yapıya mı ait 
olduğu yoksa destek amacıyla mı kullanıldığı henüz netlik kazanmamıştır. 

Mekânın güney, yani cephe duvarında ise, en alt tabanda bir kapı eşiği 
ortaya çıkmıştır. Mekânın buradaki girişi daha geç bir dönemde (muhteme-
len stoanın Roma dönemi tadilatında) büyük poros blokları ile kapatılmıştır. 
2013 yılın çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu eşik 1,78 m. uzunluğunda ve 
18 cm. kalınlığında olup tek bir mavi kireçtaşı bloğundan yapılmıştır. Eşiğin 
bulunduğu tabakadan çıkarılan seramiklerden anlaşıldığı üzere stoanın batı-
sındaki mekânlar, daha önce de düşündüğümüz gibi, Geç Klâsik- Erken He-
lenistik Dönemde inşa edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde mekânın tabanı 
en az iki kez daha yükseltilmiştir. Bulunan seramikler Orta Helenistik (M.Ö. 
2. Yüzyıl) ve Erken Roma dönemlerine işaret etmektedir. Mekânın içindeki 
bahsi geçen moloz taşlı duvarlar ise muhtemelen Erken Roma Döneminde 
inşa edilmiştir. 
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Bu farklı evreleri daha iyi anlamak için mekânın kuzeydoğusundaki kö-
şede bir sondaj çalışması yapılmış ve birinci ‘0 noktası’ndan 2.95 m. derinliğe 
ulaşılarak sondajda toplamda 1.75 m. inilmiştir. İnilen bu seviyelerde Hele-
nistik Döneme ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Sondaj başlangıç seviye-
sinden yaklaşık 0.70 metre derinlikte, yapının temelinde kullanılan konglo-
mera bloklara ulaşılmıştır.

Mekânın batısında yapılan çalışmalar sırasında inilen seviyelerde toprak 
tabakaları farklılık göstermiş olup birinci ‘0 noktası’ndan 1.50 m derinlikte 
bir yangın tabakasıyla karşılaşılmıştır. Daha önceki verilere dayanarak stoa-
nın bir yangın geçirdiği göz önünde bulundurulacak olursa, bu mekânın da 
muhtemelen M.S. 250 yıllarındaki bir yangınla tahribat görmüş olduğu ve bu 
yangından sonra yeni bir yapılaşmaya gidildiği varsayımını yapmak müm-
kündür. 

Çalışmalar sırasında yangın tabakasından sonra (birinci ‘0 noktasına göre 
1.60 m. ve 1.95 m. arasında) yoğun şekilde seramik parçalarına rastlanmıştır. 
Bu seramik parçaları arasında genellikle amphora dipleri, amphora kulpları, 
günlük kullanım kaplarına ait parçalar, kaideler, unguentarium ağzı gibi çeşitli 
parçalar bulunmaktadır ve çoğunun Orta Helenistik Döneme (M.Ö. 2. yy.) ait 
olduğu görülmüştür. Birinci ‘0 noktası’ndan 1,95 m. derinlik ile sondajın son 
seviyesi olan 2.95 m. derinlik arasında ise çok az sayıda seramik parçası ele 
geçirilmiştir ve bu parçalar tanımlamaya yönelik profil vermemektedir.

Çalışmalar sonrasında sondajda inilen seviye birinci ‘0 noktası’ndan 2.95 
m. olup toplam inilen derinlik 1.75 m.dir. İnilen bu seviyede ana kayaya ula-
şıldığından, sondaj çalışmasına son verilmiş ve sondajın içi dolgu toprakla 
doldurulmuştur. Açmanın kuzeybatı ve batı bölümlerinde inilen seviye bi-
rinci ‘0 noktası’ndan 0.50 m. kadardır. Mekânın güney ve güneydoğu böl-
gelerinde ise duvarlar bulunduktan sonra seviye indirme çalışmalarına son 
verilmiştir. İnilen seviye ikinci ‘0 noktası’ndan 0.30 m. kadardır. Mekânın ge-
nel temizliği yapıldıktan sonra planı çıkarılmış ve çizimi yapıldıktan sonra 
buradaki kazı çalışmalarına son verilmiştir.
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Resim 1: Saranda mevkii tümülüs tipi mezar kazısı: “Saranda Tümülüsü”.

Resim 2: “Saranda Tümülüsü” plan kesit.
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Resim 3: “Saranda Tümülüsü” dromos.

Resim 4: “Saranda Tümülüsü” gömü alanı (Mezar: 5).
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Resim 5: “Saranda Tümülüsü” gömü alanı (Mezar: 1- 4).

Resim 6: “Saranda Tümülüsü” gömü alanı, seramik buluntular (M.Ö. 3. yüzyılın son çeyreği).



542

Resim 7- Dionysos Terası çevre düzenleme çalışmaları.

Resim 8: Mermer altarlar restorasyon çalışması.
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Resim 9: “Küçük Tiyatro” batı analemma kazı alanı.

Resim 10: “Küçük Tiyatro” batı analemma kazı alanı, tonozlu yapı sırası.
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Resim 11: “Küçük Tiyatro” batı analemma kazı alanı, Tiyatro’nun batısındaki mekanlar.

Resim 12: “Küçük Tiyatro” batı analemma kazı alanı, Newton barakası.
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Resim 13: “Küçük Tiyatro” batı analemma kazı alanı, Newton barakasına ait porselen buluntuları.

Resim 14: ‘Dionysos Terası A Mekânı’ (F9 DT-A) Planı.
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Resim 15: ‘Dionysos Terası A Mekânı’ (F9 DT-A).
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çalışmalarını başlatabilmek için, öncü ekiple 15 Temmuz  günü Demirci Ka-
sabası’ndaki kazı ve araştırma kampüsüne varılmıştır. Malatya Müzesi Mü-
dürlüğü ile yapılan görüşmelerden sonra 25 Temmuz 2013 tarihinde Bakanlık 
temsilcimiz Sinan Sezgin ekibe dahil olmuştur. Temsilcimizin ekibe katılma-
sının ardından,  depolarımız Aksaray Müzesi elemanları denetiminde açılmış 
ve işçi teminine başlamıştır.  

Bakanlık temsilcimizin 02 Eylül 2013 tarihinde kazıdan ayrılacağını bildir-
mesi üzerine Aksaray Müzesi Müdürlüğü denetiminde eser sayımı yapılmış 
ve müzelik eseler teslim edilmiştir. Mühürlenen depolar, müze elemanı M. 

* Prof. Dr. Sevil GÜLÇUR, Kazı Başkanı, TÜRKİYE.
 Dr. Yasemin YILMAz, Kazı Başkan Yardımcısı, TÜRKİYE.
 Ark. Ma. Pınar ÇAYLI, Alan Yöneticisi, TÜRKİYE.
 Ark. Ma. Işıl DEMİRTAŞ, Atölye Yönetici, TÜRKİYE.
1 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; Bakanlık 

Temsilcisi: Ark. Sinan Sezgin (Malatya Müzesi Uzmanı); Alan Yöneticisi: Ark. Ma. Pınar Çaylı; 
Atölye Yöneticisi: Ark. Ma. Işıl Demirtaş; Yabancı Katılımcılar: Dr. Rozalia Christidou (Kemik 
alet üretim zinciri ve kullanım izi analizleri, Kavala, Yunanistan), Barbora Kubíková (Brno 
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Duru, Barış Eser, Gamze Karakaş, Asiye Meral, Celal Yalçin, Rahman Üske; Restoratör-
Konservatör: Öykü Bahar Haktanir, Gülsüm Ceren Şahin; Şehir Plancısı: Varlık İndere; 
Yardımcı Öğrenciler: Ramazan Alinca, Burak Baş, Abdullah Çifter, Şefik Cansın Durusoy, 
Alp Tuna Ekay, Yılmaz Bahadır Işik, Suzan Sedef Karaman. Kazı Süresi: 01 Ağustos-08 Ekim 
2013.



548

Özer Muhsiroğlu gözetiminde yeniden açılmış ve kendisi kazı bitimine kadar  
çalışmaları denetlemiştir. 08.10.2013 tarihinde arazi çalışmalarının tamamlan-
masıyla tüm eserlerin sayımları yapılıp etütlük eserler müze deposuna alın-
mıştır. 

Bu sırada, Güvercinkayası malzemesi üzerine doktora çalışmalarını sür-
düren Pınar Çaylı ve Işıl Demirtaş’ın malzemeleri, tek bir depoda toplanmış 
ve kazı evindeki eser depoları ımühürlenmiştir. Doktora çalışmalarına konu 
analizlik malzeminin bulunduğu depo, gene müze denetiminde açılıp malze-
menin bir bölümü doktora öğrencilerine verilmiştir. Kazı başkanı, 25. 10. 2013 
tarihine kadar kazı evindeki doktora çalışmalanı denetlemiştir. 

Bölgenin turizme kazandırılması için hayata geçirilmeye çalışılan alan 
plânlaması, ekip üyemiz Çorum Üniversitesi Arş.Gör. Abdullah Hacar dene-
timinde, kendisine ait “Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirası Alan Yö-
netimi ve Yönetim Planlarının Hazırlanması” başlıklı yüksek lisans tezi çer-
çevesinde geliştirilmektedir. Bu bağlamda, Demirci Kasabası’ndaki kazı evi 
bahçesine inşa edilmesi önerilen, üç adet Güvercinkayası örnek evinin kaba 
inşaatı, çatı örtüsü de dâhil olmak üzere bitirilmiştir.  Bu çalışmaları Ark. Ce-
lal Yalçın da desteklemiştir. 2014 sezonunda, bu deneysel evlerin ince inşaatı, 
iç donanımları ve sergileme ünitelerinin tamamlanılmasına çalışılacaktır.  

Ortaklaşa yeni projeler plânlamak üzere anlaştığımız Yrd. Doç Dr. Emre 
Güldoğan (İ.Ü. Ed. Fak. Prehistorya A.D. öğretim üyesi), bir hafta süreyle eki-
bimize dâhil olmuştur. 

Kazı Başkan Yardımcımız Yasemin Yılmaz, Düzce Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlamıştır.  Kendisi haklı olarak, 
akademik ve bilimsel kariyerine altlık oluşturacak yeni bazı projeler geliştir-
mek arzusundadır. Bu nedenle Güvercinkayası Kazı Başkan Yardımcılığı için 
bölgeyi de iyi tanıyan Güldoğan önerilmiştir. 

Kazı alanımız ve kazı evimiz, başta sayın Aksaray Valisi Selami Altınok 
olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile  İl Özel İdaresi elemanları 
tarafından ziyaret edilmiştir. 



549

arazi Çalışmaları2  (Plan: 1) 

Güvercinkayası 2013 arazi çalışmaları ağırlıklı olarak yukarı yerleşmede 

9 E ve 7-8/ E- F plan karelerinde, aşağı yerleşmedeyse 4-5-6/ E-F-G açmala-

rında sürdürülmüştür. Kış aylarında baraj gölünün aşırı derecede yükselmesi 

sonucunda, aşağı yerleşmede 2012 yılında açığa çıkarılan yapı kalıntılarının 

büyük bölümü tahribata uğramış. Dağılan binaların molozunun temizlen-

mesi yaklaşık iki haftalık bir çalışmayı gerektirmiştir (Resim: 1). Bu sırada, 

2 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 XXııı, 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 istanbul üniversitesi (1932-1999), 
İ.Ü.Rekt.Yay. 4242, 97-102; “Güvercinkayası: The Black/Dark Burnished Pottery. A general 
overwiev, tuBa-ar Vıı, 2004, 141-164; “Güvercinkayası”, arKEoatlaS 3, 2004, 144-145; 
“The Chalcolithic Period in Central Anatolia Aksaray-Niğde Region”, origini XXıV, nuova 
Serie V, 2012: X-XX , 213-226. 

 S. Gülçur-C. Fırat, “Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop Sett-
lement in northwestern Cappadokia: a preliminary Report”, anatolia antiqua Xııı, 2005,41-
52; S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1996 Kazıları”, XıX. Kazı sonuçları toplantısı ı, 
Ankara 26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111; “Güvercinkayası 1997 Kazısı“, XX. Kazı sonuçları 
toplantısı ı, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S. Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, “Güver-
cinkayası 1998 Kazısı”, XXı. Kazı sonuçları toplantısı ı, Ankara 24-28 Mayıs 1999 (2000), 55-70; 
S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1999 Kazısı”, XXıı. Kazı sonuçları toplantısı ı, İzmir 
22-26 Mayıs 2000 (2001), 47-60.; S. Gülçur-M. Endoğru-F. Demir, “Güvercinkayası 2000 Ka-
zısı”, XXııı. Kazı sonuçları toplantısı ıı, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 101-114; S. 
Gülçur-G. Sağır, “Güvercinkayası 2001 Yılı Kazısı”, XXıV. Kazı sonuçları toplantısı ı, Ankara 
27-31 Mayıs 2002 (2003), 49-58; 

 S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı”, XXV. Kazı Sonuçları toplantısı ı, 
Ankara 26 Mayıs-30 Mayıs 2003 (2004), 425-440; S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2006 
Yılı Kazısı”, XXıX. Kazı Sonuçları toplantısı 3, Kocaeli 28 Mayıs-01 Haziran 2007 (2008), 243-
260;Y. Kiper-S. Gülçur, “Güvercinkayası 2003 Yılı Kazısı”, XXVı. Kazı Sonuçları toplantısı 2, 
Konya 24-28 Mayıs 2003 (2005), 13-24; 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”, XXXı. 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”, XXXıı. Kazı Sonuçları 
toplantısı 3, İstanbul 24-28 Mayıs 2010 (2011), 294-312.

 R. Christidou, “The Güvercinkayası Project. The Bone Industry”, XXııı. Kazı Sonuçları toplantısı 
2, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 106-108; 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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karelaj kazıklarının acilen yenilenmesi gündeme gelmiş ve yenileme işlemi 
DSİ 44. Şube Müdürlüğü elemanlarından sayın Mahmut Özateş ve ekibi tara-
fından gerçekleştirilmiştir. 

Yukarı Yerleşme: 9 E ve 7-8/ E- F plan kareleri 

Yukarı yerleşmede, sur duvarı arkasındaki konut dizisinin son evinde (19 
numaralı ev, 7-8 F / M 9) tabakalanma çalışmaları devam etmektedir. Batı 
yarısı tümüyle tahribata uğrayan  konutun, aynı duvarları kullanan üst dört 
evresine ait  tabanlar ve taşınmazlar kaldırılmıştır. Bu konut, özellikle yukarı 
yerleşmenin tabakalanma düzeni bağlamında giderek önem kazanmaktadır. 
Konutun en üst evresi, yangın tabakası üzerinde yükselirken, ikinci evresi 
yangın tabakası ile birlikte gitmekte, alt evreler ise büyük olasılıkla, yangın 
öncesine tarihlenmektedir. 2013 çalışmalarında, çok düzgün sıvanmış taban 
sıvalarıyla oldukça büyük bir yuvarlak ocağıyla beşinci evre tabanı  ele geç-
miştir (Resim: 2). Bu alanda, en az birkaç taban seviyesi daha olduğu düşü-
nülmektedir. 

aşağı Yerleşme: 4-5-6/ E-F-G açmaları

Aşağı yerleşmenin en batısında yer alan 6 E açmasında ilk olarak M1 
mekânının doğu duvarı önündeki yer alan taş dolgu kaldırılmıştır. Taş dol-
gunun hemen altından bir fırının kalıntıları ve fırının ait olduğu mekânın ta-
banı (M2) ortaya çıkmıştır (Resim: 3). Bir yıl önce M1 mekânının kuzeyinde 
bulunan iri taşların orada tesadüfen mi yoksa bilinçli olarak mı yerleştirildiği 
anlaşılamamış, mekânın önünü kapattıkları düşünülmüştür. Taşların üst sı-
raları kaldırıldığında, alt seviyelerde de aynı türden taşların bulunduğu ve 
M1 mekânının doğu duvarının bir basamak yaparak kuzeye doğru devam 
ettiği görülmüştür. İlginç özellikse iri taşların, destek oluşturacak biçimde M1 
mekânının altına doğru girmesidir. Benzer bir durum, 2012 kazısında, 5 G 
açmasında da saptanmıştır. 
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M1 mekânının doğu duvarını takip etmek için kuzey alanda derinleşildi-
ğinde, doğu duvarının kesintiye uğradığı uçtan başlayarak hafif bir kavisle 
kuzeydoğuya yönlenen bir başka duvar daha ortaya çıkmıştır. Bu duvarın 
yapımında oldukça iri taşları kullanılmıştır (Resim: 4). Duvarın doğuya doğ-
ru kavis yaptığı köşede, üst seviyesine yakın konumda bir fırın kalıntısı yer 
almaktadır.

Güvercinkayası’nın  kuzey yamaç yerleşmesi, 6-E açması M1ve M2 
mekânlarının doğusundan 5 F açmasının kuzeydoğu alanına kadar uzanan, 
olası kuvvetli bir sel akıntısı/yatağı tarafından tahrip edilmiştir. 

Bu tahribat alanında, 5 F açmasında, 6 E/M1-M2  mekânlarının parale-
linde, kuzeybatı-güneydoğu ekseninde, bir konutun tümüyle korunagelmiş 
fırını ve anakaya üzerine sıvanmış taban parçaları ele geçirilmiştir (5 F/M5). 
Büyük olasılıkla 6 E/M1-M2 mekânlarını güneyden sınırlayan duvar, bu ko-
nutu da sınırlamaktadır. Konutun dört taş sırası yüksekliğindeki kuzey duva-
rının hemen önündeyse anakaya üzerinde birkaç parça çanak çömlekle işlik 
olabilecek yanıklı bir alan saptanmıştır. 

Son bulgular, aşağı yerleşmenin en büyük evi olan 20 numaralı konuttan 
(6/F-G) başlayarak 6 E/M1-M2 mekânları da dâhil olmak üzere 5 /E, F, G ve 
4 F açmalarında şimdiye değin plâna alınan binaların, büyük bir yapı ada-
sı içinde düzenlendiklerini göstermektedir (Resim: 5). 2012 yılında, 5 G ve 5 
F plan karelerinin kuzeydoğu kesiminde, kademeli olarak yerleşmiş bir dizi 
mekân saptanmıştır. 2013 yazı çalışmalarında, bu mekânlardan bazılarının (5 
G/M3 Tn.7) üzerleri sıvanarak kapatılmış fırınlar olduğu saptanmıştır.

5 G/M2’ye güneydoğudan bitişen M3 odasının boşaltılması sırasında il-
ginç gözlemler yapılmıştır. Odanın güneyinde, büyük bir bloktaşın odaya 
bakan üst kenarında şevli, çok muntazam açılmış bir delik bulunmaktadır. 
Bloktaşın önünde, dikine yerleştirilmiş ufak bir taş oturtulmuştur (Resim: 6). 
Ne yazık ki buradaki enstelasyonun işlevi anlaşılamamıştır. Gene aynı oda-
nın kuzeydoğu duvarı önünde, bir sığır boynuzu ve dokuz adet çekirdekten 
oluşan bir obsidyen topluluğu saptanmıştır (Resim: 7).  
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Geçen dönem, 5 F plan karesinde açığa çıkarılan, mekân içi (M1) taşın-
mazlarıyla oldukça sağlam koruna gelmiş, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu  
25 numaralı konuttan başlayarak yan yana dizili üç ev daha ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan 4-5 F ve  4 F açmalarındaki 26 ve 27 numaralı konutlar tümüy-
le incelenebilmiştir (Resim: 8). 4 F açmasında 27 numaralı konuta bitişen 
üçüncü konutunsa ancak bir bölümü belgelenebilmiştir. Bu konutun diğer 
yarısı kazımızın atık taşları altında kalmıştır. Barajın tahribatını önlemek için 
bir set şeklinde yığılan bu taş topluluğunun önümüzdeki sezon taşınması 
plânlanlanmıştır. 

26 ve 27 numaralı konutlar, geleneksel donanımdadır. Tıpkı 25 numaralı 
konut gibi 26 numaralı konutun batı kesiminin de olası sel akıntısı/yatağı 
tarafından kesilmesine rağmen her iki konutta da özellikle taşınmazlar ve bu-
luntular günümüze çok iyi durumda ulaşmıştır (Resim: 9). 

26 numaralı konutun batı sınırı, olası depolama ve işlik alanları açısından 
dikkat çekicidir. Burada, çeperleri yaklaşık 10 cm. kalınlığında, düzgünce sı-
vanmış, birbirine bitişik dikdörtgen iki hücre ve bu hücrelerin gerisinde de 
pek çok kere yenilendikleri belli iki soku yer almaktadır. Hücrelerden birinin 
içinde belgelenen fırınlanmış ve fırınlanmadan kalmış kap kacak parçaları ve 
kil topanları, buranın bir çömlekçi işliği olabileceğini düşündürmektedir (Re-
sim: 10).  

26 ve 27 numaralı konutların bir başka özelliği de, uzun yıllar sonra yeni-
den zengin boynuz depolarıyla karşılaşılmasıdır. Bu boynuzların çoğunluğu 
büyük baş hayvanları yansıtmaktadır.  Bunlardan birkaç tanesi 26 numaralı 
konutta, taban üzerinde, yuvarlak ocağın etrafında, 27 numaralı konuttaysa 
taban üzerinde yoğun bir akıntı halinde, öğütme taşlarıyla birlikte gözlemlen-
miştir (Resim: 9). Bu buluntular konutların belirli konularda uzmanlaştığının 
bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

27 numaralı eve kuzeydoğudan oldukça yüksek bir basamakla girilmekte-
dir. Girişin hemen arkasındaysa ağzı kuzeybatıya bakan bir fırın kalıntısı yer 
almaktadır. Bu fırın, büyük olasılıkla 27 numaralı konuta doğudan bitişen, 
henüz açığa çıkaramadığımız, uzunlamasına yerleştirilmiş bir evin taşınma-
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zıdır. Bu evin tabanı, 27 numaralı evin tabanından daha yüksek bir koddadır. 
Bu fırının önü, son derecede düzgün sıvalıdır. Dikkat çekici durum, sıvanın 
27 numaralı konutun eşiğinin üzerinden de aşmasıdır. 

Bu durum yapı adaları içinde konumlanan ve kapıları doğrudan bir so-
kağa ya da geçide açılmayan konutların birbiri içinden geçişli olabileceğini 
belgelemektedir (Resim: 11). 

Benzer bir durum, doğu terası üzerinde yer alan iki korutta da belgelen-
miştir. 

4 G açmasının doğu sınırında yer alan Geç Obeyd Dönemi kerpiç tuğla 
yapının son tuğla sırası da kaldırılmıştır. Kerpiçlerin altından yaklaşık doğu-
batı yönünde birbirine koşut, iki ufak mekân saptanmıştır.  Bu mekânlardan 
batıda olanın doğu duvarının önünde küçük bir çömlek bulunmuştur. Resto-
ratörlerimiz tarafından kaldırılan çömleğin içinden yeni doğmuş bir bebeğin 
iskelet parçaları çıkmışır (Resim: 12). Bununla birlikte, Güvercinkayası’ndaki 
Geç Kalkolitik/Geç Obeyd gömütlerin sayısı ikiye yükselmiştir.

Küçük Buluntular

Çanak çömlek buluntuları arasında incelemeleri ve tümleme çalışmaları 
tamamlanan toplam 12 envanterlik ve 8 adet etütlük eser Aksaray Arkeoloji 
Müzesi’ ne teslim edilmiştir (Resim: 13). 

Güvercinkayası 2013 pişmiş toprak eserleri arasındaki en önemli buluntu, 
hiç kuşkusuz yaklaşık 2 cm. boyutlarında serpuşlu, tombul yanaklı ve şişkin 
gövdeli bir minyatür figürindir (Resim: 14 ). Köşk Höyük I’den de tanınan bu 
figürinin daha büyük boyutlardaki benzerleri, kazımızın ilk yıllarında göz-
lemlenmiştir. İki kulak tıkacı da pişmiş toprak buluntular arasındadır. 

Bu yıl ele geçirilen boncuklardan bir kolye parçası oldukça dikkat çeki-
cidir. Deliği, yassı ovalimsi gövdesinin merkezinde bulunan boncuğun üst 
kısmında kanat benzeri iki çıkıntı bulunmaktadır (Resim: 15). Bu sezon ele 
geçirilen boncukların büyük çoğunluğuysa, geçen yıllarda da sıkça rastlanan 
yassı, ufak  türlerdendir. 
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Obsidiyen, kemik ve sürtme taş endüstrilerinde olağan buluntular dışında 
kayda değer bir gelişme gözlemlenmemiştir. 

SOnUç

Çalışmaların ana hedefleri doğrultusunda, 1996 yılından beri sürdürülen 
Güvercinkayası kazılarının en az bir kaç yıl süreyle daha devam etmesi ge-
rekecektir. Son yıllarda tabakalanmış toplumların nasıl oluştuğu hakkında 
somut veriler sunan ana yerleşmenin kuzey yamacında gerçekleştirilen çalış-
malar, Orta Anadolu’da, Geç Kalkolitik Çağın başlarında Doğu Anadolu-Ku-
zey Mezopotamya ilişkileri açısından da şimdiye değin bilinemeyen önemli 
bulguları açığa çıkarmıştır. Bu bulguların başlıcası, Güney Mezopotamya kö-
kenli Geç Obeyd etkilerinin bölgeye erişmesinden çok önce, Anadolu’nun sa-
vunma sistemleriyle köy ya da toprak ağalığı benzeri bir sistemi geliştirdiği-
dir. Bu gelişim, I. Caneva’nın Mersin Yumuktepe XVI tabakasından elde ettiği 
sonuçlarla da desteklenmektedir. Mersin’de de, Geç Obeyd Dönemine tarih-
lenen, 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, ku-
zey yamaç üzerinde, umulandan çok daha geniş bir alana yayıldığını göster-
miştir. Ne yazık ki bu alandaki arkeolojik kalıntılar, Mamasın Baraj Gölü’nün 
tehdidi altındadır. 
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Resim 1: 2013 yılı kuzey yamaç aşağı yerleşme kazı öncesi genel temizlik.

Plan 1: 1996-2013 şematik genel plan.
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Resim 3: Aşağı yerleşme 6 E açması M1ve M2 mekânları, genel.

Resim 2: Yukarı yerleşme 19 numaralı konut.
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Resim 5: Aşağı yerleşme kuzey yamaçta yapı adası, genel. 

Resim 4: Aşağı yerleşme 6 E açmasında uzun duvar. 
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Resim 7: Mekân içi çekirdeklerden oluşan depolanmış obsidiyenler. 

Resim 6: 5 G açması mekân 3 içinde işlenmiş blok taş.
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Resim 9:  Aşağı yerleşme 27 numaralı konutta taban 
üstü buluntular, genel.

Resim 8: Aşağı yerleşme kuzey yamaç 26 ve 27 numaralı konutlar, genel.
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Resim 11:  Aşağı yerleşme 27 numaralı konut ve doğu komşusuna birbirine bağlayan 
eşik. 

Resim 10: Aşağı yerleşme 26 numaralı konutta işlik alanı. 
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Resim 13:  2013 yılı tümlenmiş çanak çömlek örnekleri. 

Resim 12:  Aşağı yerleşme 4 G açması batı hüc-
resi içinde Geç Kalkolitik çömlek 
mezar. 



562

Resim 14:  Pişmiş toprak minyatür figürin.

Resim 15: Karatlı boncuk. 
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oLYMPoS KAZISI 2013 YILI ÇALIŞMALARI

b. yelda olcay uçkaN*
Seçkin EVCİM

Olympos 2013 yılı çalışmaları koruma ve onarım, arkeolojik buluntu ve-
ritabanı üzerinde küçük buluntu envanteri, rölöve – 3B modelleme ve çevre 
düzeni çalışmaları başlıkları altında gerçekleştirilmiştir1. 

Koruma VE onarım Çalışmaları

Olympos antik kenti 2012 kazı sezonunda, kentin kuzey yakasında yer 
alan “Kuzey Nekropol Caddesi” (Çizim: 1) olarak adlandırdığımız alandaki 
yoğun bitki dokusu içerisinde kalan yapılar etrafında çalı ve ağaç temizliği 

* Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, 26470-Eskişehir/TÜRKİYE. byolcay@anadolu.edu.tr

 Arş. Gör. Seçkin EVCİM, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
26470-Eskişehir/TÜRKİYE. seckinevcim@anadolu.edu.tr

 Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul 
edilen 1206E093 No.lu proje kapsamında desteklenmiştir.

1 2013 yılı Olympos ören yeri kazı çalışmaları 01 Ocak 2013 tarihinde Antalya Müzesi denetiminde 
onarım çalışmaları ile başlamıştır ve ilk etap 15 Mart 2013 tarihinde sonlandırılmıştır. 
Çalışmalar 14 Ağustos tarihinde tekrar başlamış, Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Erkan Uçkan, Pamukkale Üniversitesi’nden Dr. Muradiye Öztaşkın, Dr. Gökçen K. Öztaşkın, 
Anadolu Üniversitesi’nden Arş. Gör. Seçkin Evcim, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Dr. 
Öğül Emre Öncü, Sanat Tarihi Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet C. Uzun, Sanat Tarihçileri 
Sinan Sertel ve Berna Yıldırım, Mimar J. Yağmur Peker, İstanbul Üniversitesinden Yrd. 
Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk ile Doktora öğrencisi Ceren Pilevneli ve Bakanlık temsilcisi 
olarak İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nden Arkeolog Pınar Asal’ın katılımıyla süren 
çalışmalar 15 Eylül 2013 tarihinde tamamlanmış; onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarına 
Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde devam edilmiş ve 13 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 
da 2013 yılı çalışmaları sonlandırılmıştır. Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Anadolu Üniversitesi Proje Birimi’ne, 
maddi destek sağlayan Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne 
(AKMED), Olympos Kazıları Kurumsal Sponsoru Tantur (TUI Türkiye) A.Ş.’ye, çalışmalara 
maddî ve aynî destekte bulunan Başak Kiremit, ICF Airports, Güven A.Ş., KYK (Kütahya 
Yapı Kimyasalları) ve  BP Türkiye’ye  teşekkür ederiz.
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yapılarak bu alandaki yapılar ziyarete açık hale getirilmiştir (Resim: 1). Te-
mizlik çalışması sonrasında ziyarete açılan alandaki yapılarda yıkılma, çök-
me gibi can güvenliğini tehdit eden olayları önlemek ve doğal nedenlere bağlı 
tahribatın önüne geçmek için acil olarak sağlamlaştırma yoluyla tedbirler al-
mak gerekmiştir (Resim: 2). 

Söz konusu alanda yer alan yapıların koruma ve onarımına yönelik çalış-
malara Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafın-
dan onaylı projeler doğrultusunda 2012 sezonunda Tonozlu Mezar Odası’nda 
başlanmıştır. Bu yapıdaki çalışma 01.01.2013 ile 15.03.2013 tarihleri arasında 
tamamlanmıştır (Resim: 3-4). Aynı tarihler arasında 5 numaralı yapı adasında 
başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarına, 14.08.2013 tarihinde kalındığı yerden 
devam edilmiştir. Onarım çalışmaları söz konusu tarihten itibaren 5 numaralı 
yapı adasının güneyinde yer alan M1 No.lu mekânda, yapının kuzey tara-
fında yer alan M4, M5 ve M6 No.lu mekânlarda, yapının dış kuzey ve batı 
cephesinde ayrıca M1 ve M5 mekânlarını birbirine bağlayan kapı açıklığında 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4 numaralı yapı adasının tehlike arz eden ve acil 
müdahale gerektiren batı duvarında ve yapının kuzey doğu mekânında da 
sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 2). 

İlgili bu alanlarda gerçekleştirilen sağlamlaştırma çalışmalarında öncelikle 
mekânlar içerisinde yer alan ve duvarlardaki tahribata neden olan ağaç kökle-
ri temizlenmiştir. Daha sonra duvarlardaki derz aralıkları ve duvar yüzeyle-
rine basınçlı su ve hava uygulanarak harcın yapışmasını engelleyici her türlü 
yabancı maddeden arındırma işlemi gerçekleştirilmiştir (Resim: 5). Ardından 
duvar içine enjekte edilecek harcın sağlıklı biçimde duvar içinde yayılıp dışarı 
taşmadan boşlukları doldurabilmesi için derz zarfı uygulaması ve duvar içine 
harç enjeksiyonu ile derz harcı sağlıklaştırılması işlemleri yapılmıştır (Resim: 
6). Kullanılan harç, orijinal yapı harçlarının analizi sonrası elde edilen verilere 
dayalı olarak destekçi kuruluş tarafından özel olarak imal edilmiştir. Son ola-
rak harç uygulaması yapılan duvarların derz araları tel fırça ve spiral maki-
nesi ile düzeltilerek harç içerisindeki agregalar ortaya çıkarılmıştır; bu sayede 
harcın orijinal görünümüne getirilmesi sağlanmıştır (Resim: 7).
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5 No.lu yapı adasında ve 4 No.lu yapı adasının batı duvarında ve kuzey-
doğu mekânın bir bölümünde gerekli tüm müdahalelerin tamamlanmasının 
ardından 13.12.2013 tarihi itibarıyla 2013 yılı sağlamlaştırma çalışmaları son-
landırılmıştır (Resim: 8-9). 

VEritaBanı VE EnVantEr Çalışmaları

Olympos’ta gerçekleştirilen kazı çalışmalarında başlangıçtan itibaren or-
taya çıkarılan ve etütlük olarak belgelenen seramik, cam, maden, taş bulun-
tulara ait verilerin sistematik olarak saklanması, istatistiksel bilgilerin sağlan-
ması, en önemlisi de sayısal olarak giderek artan küçük buluntuların sağlıklı 
şekilde belgelenmesi amacıyla bir veritabanı yazılımı oluşturulmuştur. Bu 
yazılım kazının temel niteliklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve envanter 
girişleri ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Sistem ara yüzü sunu-
cu performansını etkilememesi için minimum seviyede tutulmuştur. Ara yüz 
tüm mobil cihazlarda ve html destekleyen tüm işletim sistemlerinde sorunsuz 
çalışmaktadır2 (Resim: 10). Bu çalışmada diğer bir amacımız da elimizdeki 
mevcut kazı verisi koleksiyonlarını ağ ortamında paylaşarak erişilebilir ko-
numa getirmektir. Bu tür bir tutumun yaygınlaşmasının Türkiye arkeolojisine 
önemli katkıları olacağı kuşkusuzdur. 

rÖlÖVE VE 3B YaPı moDEllEmE Çalışmaları

Olympos kazı çalışmalarının başlangıçtan itibaren önemli bir ayağını da 
rölöve çalışmaları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, 2013 yılı çalışmaları içeri-
sinde rölövelerin elde edilmesi için yapıların 3B lazer tarayıcı ile ölçülmesi işi 
bilimsel ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Diğer antik kentlerin aksine Olympos’ta mimarî kalıntıların birçoğunun 
kalın bir toprak tabakası ile kaplanmamış olması çalışmalarda kolaylık sağla-
maktadır. Bu sayede kazı çalışmalarına yoğun bir şekilde başlamaksızın ken-

2 Olympos kazısı veritabanına şu adresten ulaşılmaktadır: http://olymposdbase.com/. 
Veritabanına giriş şu aşamada kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilmekte olup yararlanmak 
için kazı başkanlığı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
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tin mimarîsine dair veriler elde edilebilmektedir. Bu durum, temizlik çalış-
maları ile eş zamanlı olarak yapıların rölövelerinin de alınabilmesine olanak 
tanır. Kent içindeki yapılardan bazılarının ikinci hatta üçüncü kat seviyesine 
kadar duvarlarının ayakta olması bu verilerin değerlendirilmesinde ileri tek-
noloji ürünlerinden de faydalanmayı gerektirmiştir. 3B ölçüm sistemi “Oly-
mpos Antik Kentinin Özgün Haline Göre Üç Boyutlu Canlandırma Projesi” 
çalışmalarına da altlık oluşturacaktır. Bunun için kullanılan cihaz, üç boyutlu 
tarama yapabilen lazer tarayıcıdır.

Tarayıcı cihaz ana ünitesi ile saniyede 122 bin-976 bin nokta arasında 3B 
lazer tarama ölçümü yapılabilmekte ve ölçüm verileri 2B ve 3B modelleme 
ve teknik çizimlere dönüştürülebilmektedir. 70 mega piksele kadar renkli çö-
zünürlüğe sahip entegre kamerası ile renk bilgilerini tarama sonucunda elde 
edilen 3B nokta bulutuna yerleştirebilmesi ile ölçümü yapılan nesnelerin ger-
çek renklerinin de tespit edilmesi sağlanmıştır.

Olympos antik kentinde bu yıl yapılan çalışmalarda kentin kuzeyinde yer 
alan Giriş Kompleksi, Nekropol kilisesi, 5 numaralı yapı adası, 6 numaralı 
yapı adası, Nekropol Caddesi ve Nekropol Caddesi’nin batısında yer alan 
Roma Dönemi oda tipi mezar yapısında 3B lazer tarayıcı ile ölçüm çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 11).

Gerek yukarıda bahsettiğimiz şekilde elde edilen 3B ölçüm verileri, ge-
rekse diğer ölçüm yöntemleriyle elde edilen kent planı ve yapı rölöveleri kul-
lanılarak kentin başlıca yapılarını ve genel hatlarını yansıtan 3B modelleme 
çalışmaları 2013 yılı çalışmalarının bir diğer önemli ayağını oluşturmaktadır. 
3B modelleme, araştırmacıların kentin fiziksel yapısını algılamalarını ve resti-
tüsyon önerilerinde bulunmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, kentin ve ya-
pılarının sanal ortamda ziyareti ve incelenmesini de sağlayacaktır. Bu konu-
daki çalışmalara elimizde restitüsyonuna dair en sağlam verilerin bulunduğu 
“Olympos Piskoposluk Sarayı” yapılarında başlanmıştır3 (Çizim: 3-4). 2013 

3 Piskoposluk Sarayı’nın restitüsyon önerisi için bkz: Öztaşkın, G.K., olympos antik Kenti 
Episkopeion Yapı topluluğu (Yayınlanmamış Doktora Tezi),  Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Eskişehir 2013.
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yılı Olympos antik kenti modelleme çalışmalarında ağırlık bu önemli yapı 
topluluğuna verilmiş olup ulaşılması planlanan hedef tüm kentin 3B model-
lemesinin sanal ortamda araştırmacılara ve ilgililere sunulmasıdır. Bu çalış-
manın 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ÇEVrE DüzEnlEmESi Çalışmaları

Olympos kazı alanının aynı zamanda ziyarete açık bir ören yeri ve halka 
açık plaj içermesi nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da alanda sürekli bitki 
ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla eş zamanlı 
olarak gerek çalışmaların sürdürüldüğü Nekropol Caddesi üzerinde gerekse 
gezi güzergahı üzerindeki duvar kalıntılarından dökülen taşlar toplanarak 
kuru duvar örme işi yapılmıştır. Yangın riskine karşı alandaki otlar temizlen-
miştir.

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında son yıllarda elde edilen bilgi-
ler doğrultusunda kentteki bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları da gün-
cellenmiştir. Böylece ören yeri ziyaretçilerinin kent hakkında güncel bilgiye 
ulaşmaları sağlanmıştır.

SOnUç 

Olympos kazısı 2013 yılı alan çalışmalarında ağırlık önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilmesi planlanan kazı çalışmalarının daha güvenli bir şekilde sür-
dürülmesine olanak sağlamak amacıyla onarım çalışmalarına verilmiştir. Bu 
çalışmaların proje aşamasından uygulama aşamasına kadarki bütün süreçleri 
kazı ekibi tarafından yönetilmiş olup koruma uygulamalarının pratiği hak-
kında bilimsel ekibin deneyim kazanması ve yapıların malzeme-teknik özel-
liklerinin çok daha iyi algılanması faydalarını sağlanmıştır. Yine ekip üyeleri 
tarafından gerçekleştirilen 3B ölçüm ve modelleme çalışmaları, modern tek-
niklere dair becerilerin kazanılması ve elde edilen bilimsel verilerin topluma 
sunulması konularında oldukça eğitici olmaktadır. 2013 yılı itibarıyla dev-
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reye soktuğumuz arkeolojik buluntu veri tabanı ise henüz tamamlanmamış 
olmakla birlikte, bilgiyi kaydetme ve saklama kolaylığı ile bilgiye ulaşım ve 
derleme kolaylıklarını da beraberinde getirmiştir. 

Tarihî yapıların korunması, belgelenmesi, yerinde ve sanal ortamda su-
nulması, elde edilen bilgilerin hem antik kent içerisinde hem de ağ üzerinden 
paylaşılması kısacası bilimsel çalışmanın hem eser hem de topluma faydalı 
olması teması çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara 2014 sezonunda 
da yukarıda sıraladığımız başlıklar altında devam edilecektir.
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Çizim 1: Olympos kent planında Kuzey Nekropol Caddesi.

Çizim 2: Kuzey Nekropol Caddesi, çalışılan yapılar.
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Çizim 3: Piskoposluk Sarayı restitüsyon modeli.

Çizim 4: Piskoposluk Sarayı peristyle ve çeşme restitüsyon modeli.



571

Resim 1: Kuzey Nekropol Caddesi.

Resim 2: Kuzey Nekropol Caddesi - Yıkılma tehlikesi taşıyan duvar örnekleri.
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Resim 3: Mezar odası, sağlamlaştırma öncesi.

Resim 4: Mezar odası, sağlamlaştırma sonrası.
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Resim 5: Sağlamlaştırma öncesi temizlik çalışması.

Resim 6: Sağlamlaştırma çalışmaları, duvar içerisine harç enjeksiyonu.
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Resim 7: Yapı Ada 5, sağlamlaştırma öncesi ve sonrası duvar örnekleri.

Resim 8: Yapı Ada 5, konsolidasyon öncesi.
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Resim 9: Yapı Ada 5, konsolidasyon sonrası.

Resim 10: Olympos kazısı veritabanı, kullanıcı arayüzü.
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Resim 11: 3B ölçüm çalışmaları ve 5 No.lu yapı adası 3B nokta buluntu.
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dASKYLEİoN 2013 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Kaan İREN*

handan yildizhaN

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Ergili Köyü sınırları içinde kalan; Manyas 
Gölü’nün hemen kıyısındaki Daskyleion’da 2013 yılı çalışmaları, 24 Hazi-
ran-17 Eylül 2013 tarihleri arasında Bakanlık temsilcisi Arkeolog Yeliz Koca-
yaz, arkeologlar, mimarlar, arkeoloji ve restorasyon öğrencilerinin oluşturdu-
ğu bir ekip ile yürütülmüştür.

Daskyleion İlkçağ kenti 2013 yılı Arkeolojik çalışmaları, Hisartepe Höyü-
ğü ve kentin Güney Kraliyet Nekropolis’inde yer alan, Koru Tümülüsü olmak 
üzere başlıca iki alanda gerçekleştirilmiştir. 

A. HiSartEPE (DaSKYlEion) HÖYüĞünDEKi Çalışmalar

Hisartepe Höyüğü üzerindeki çalışmalar, Akropolis ve Hisartepe surların-
da yürütülmüştür (Plan: 1).  

a. 1. aKroPoliS Kazı Çalışmaları

Akropolis üzerindeki çalışmaların büyük bir bölümü, höyüğün güneyinde 
varlığı ilk kez 2003 yılında tespit edilen Pers Dönemine ait Yapı kompleksinin 
yer aldığı; H-XXXII/XXXIII, H-XXXIV/I-XXXIV ve G-XXXIV plan karelerin-
de (Resim: 1) ve höyüğünün merkezi noktasında yer alan, en yüksek koda 
sahip, N-XXIV (Resim: 7) plan karesinde gerçekleştirilmiştir.

* Prof. Dr. Kaan İREN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Kötekli -Muğla/TÜRKİYE, kaaniren@mu.edu.tr. 

 Yrd. Doç. Dr. Handan YILDIzHAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE, hndnyildizhan @yahoo.com
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a. 1. a. H-XXXıı/XXXııı Plan KarElErinDEKi Çalışmalar

2013 yılı H-XXXII/XXXIII (Resim: 1) plan karesindeki çalışmalar, bir kısmı 
2012 kazı sezonu sonunda açığa çıkarılan ve ana kayaya oyulduğu belirle-
nen JNT kodlu adak çukurunun devamını ortaya çıkarmak, ardından bu plan 
kare içinde ve çevresinde yer alan, Hisartepe’nin son derce yumuşak olan 
anakayasına açılmış olan olası adak çukurlarını saptamak amacıyla sürdürül-
müştür. 2012 yılında bir kısmı açığa çıkarılan bu adak çukurunun, kuzeydo-
ğu güneybatı yönünde kıvrımlar yaparak yayıldığı tespit edilmiştir. Çukurun 
kuzeye doğru devam eden bölümünde sürdürülen çalışmalarda, adak çuku-
runun açıldıktan sonraki bir tarihte boşaltılması sonucunda içindeki malze-
melerin çukurun hemen kuzeyine kaya üzerine saçılarak döküldüğü tespit 
edilmiştir. Bu toprak tabakası ile çukurun devam eden bölümünün içinde, 
bazıları JNT kodlu adak çukuru malzemelerin eksiklerini tamamlayan ve çok 
sayıda profil veren, tümlenebilir parçalar ile tam bir ağırşak ele geçirilmiştir. 
Bu çukurdan elde edilen malzemeler arasında, M.Ö. erken 7.- geç 6. yüzyıla 
tarihlenen bir kuşlu kâse ağız parçası, Lydia tipi skyphoslar, 5. yüzyıla ta-
rihlenen siyah firnisli Attika seramik parçaları yer alıyor olmasına rağmen, 
tarihlenebilir en geç malzeme M.Ö. 4. yüzyıla aittir. 

Bu plan karenin doğusunda ve batısında sürdürülen çalışmalarda dört 
adet ana kaya çukuru1, bir adet kanal2 ve batı yamaca doğru yarım daire bir 
oluşum da saptanabilmiştir (Resim: 2). Bunlardan oldukça büyük boyutlara 
sahip olan iki tanesinin basamak hâlinde çapta daralarak derinleştiği tespit 
edilmiştir. Bu olgu çukurların su benzeri bir sıvının depolanması için kulla-
nılmış olabileceklerini ve içindekiler tüketilip de sıvının yüzey seviyesi de-
ğiştikçe suda çözünebilir bir yapıya sahip olan çukur duvarlarının kademeler 
hâlinde oyulmuş olabileceğini akla getirmektedir. Bununla birlikte, ana kaya 
yapısının suda çok kolay çözünebilir olmasından dolayı bu çukurların içine 
konacak herhangi bir sıvıyı korumaya elverişli bir yapıya sahip olmadığı tes-

1 JNT, JRA, JTC, JTB kodlu çukurlar.
2  JTO kodlu kanal.
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pit edilmiştir3. Bu nedenle çukurların, tahıl gibi katı maddeleri depolanmak 
acıyla kullanılmış olması mümkün olmakla birlikte bunu doğrulayacak her-
hangi bir kanıt ele geçirilmemiştir. H-XXXII plan karesinde 2013 yılında sür-
dürülen çalışmalarda açığa çıkarılan çukurların en belirgin ortak özelliği, iç-
lerine dolan toprakta ve moloz taş katmanlarında M.Ö. 4. yüzyıldan daha geç 
bir tarihe ait malzeme ele geçmemiş olmasıdır. Bu çukurlar içinden gelen en 
yaygın malzeme grubunu M.Ö. 4. yüzyıl izlenimi uyandıran siyah daldırma 
firnisli kâseler oluşturmaktadır. Eldeki bu veriler ışığında çukurların M.Ö. 4. 
yüzyıldan önce açılmış ve şu an netleştiremediğimiz bir amaç için kullanılmış 
olduğu ve M.Ö. 4. yüzyılda yer yer taşlı moloz ve toprak ile doldurularak ka-
patıldıkları tespit edilmiştir. M.Ö. 395 yılında Spartalı komutan Agesilaos’un 
Daskyleion’a gelerek satrap Pharnabazos’un saraylarını yaktığı ve yerleşimin 
ciddî boyutlu bir tahribata uğradığı bilinmektedir4. Bu yıkıma ait tahribat 
tabakaları Daskyleion’un farklı noktalarında sürdürülen kazı çalışmaları ile 
de saptanmıştır5. M.Ö. 395 yılında yaşanan yıkımın ardından Daskyleion’da 
bir imar çalışması gerçekleştirilmiş olması akla yakındır. Bu imar çalışması 
sırasında da Akropolis’te yapılaşma için daha fazla yer kazanmak adına, ol-
dukça geniş yer kaplayan bu çukurların doldurulmuş olma ihtimali oldukça 
kuvvetlidir.

H-XXXII plan karesinde ana kayaya açılmış olan çukurların ortaya çıka-
rılması çalışmalarının yanı sıra,  plan karenin güneydoğu köşesine yer alan 
Kült Yolu döşemesinin devamında, döşemenin çöktüğü yerde bir sondaj6 ça-
lışması da yapılmıştır. Bu sondajdan M.Ö. 650-600 tarihlerine ait Doğu Esinli, 

3 Daskyleion’da yürütülen disiplinler arası bir çalışma olan TÜBİTAK Projesi kapsamında 
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nizamettin Kazancı’nın 
raporunda belirttiği üzere Daskyleion’un üzerine kurulduğu anakaya aslında göl tortullarının 
birikmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle volkanik kayalar gibi sert bir yapıya sahip değildir. 

4 Ksenophon, Hellenika, IV. I. 37.
5 Bakır, T., “Auswertung der Keramik für eine Relative Chronologie im perserzeitlichen 

Daskyleion” The Achaemenid Impact on the Local Populations and the Cultures in Anatolia 
(6th-4th Centuries BC) Papers Presented at the International Works Istanbul 20th-21st May 
2005 içinde. İstanbul: Delemen İ., 2007, 170; İren, K.,“A New Discovery in Dascylium the 
Persian, Destruction Level” Proceedings of the 6th International Congress of the Arcaeology 
of the Ancient Near East Vol. 2 5-10 May 2009 (2010) içinde. Sapienza, Universita di Roma : 
P.Matthiae - L. Romano., 251-252.

6 JVI kodlu sondaj.
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Korint seramiği gibi erken dönemlere ait parçalar ele geçirildiği gibi M.Ö. 4. 
yüzyıla ait olabilecek dışa çekik ağızlı daldırma firnisli kâse parçaları ile de 
karşılaşılmıştır. Sondajdaki çalışmalara +32,46 m. seviyesinde sert yeşil bir kil 
tabakasıyla karşılaşılması üzerine son verilmiştir. 

A. 1. b. H-XXXıV, ı-XXXıV ve G-XXXıV Plan KarElErinDEKi 
Çalışmalar

2008-2012 yıllarında büyük kısmı ortaya çıkarılmış olan Pers Dönemine ait 
Yapı kompleksi ve onun güneyinde kalan alanlardaki Pers Dönemi yapılaş-
masını ortaya çıkarmak amacıyla 2013 kazı sezonunda da H-XXXIV, I-XXXIV 
ve G-XXXIV plan karelerinde çalışmalara devam edilmiştir. 

Çalışmalar sırasında söz konusu alanın neredeyse tümünü kaplayan, çok 
geniş bir alana yayılmış yaklaşık 1 m. derinliğinde bir moloz tabakasıyla kar-
şılaşılmıştır. Moloz yığının kaldırılması sırasında 2012 kazı sezonunda büyük 
kısmı açığa çıkarılan büyük andezit bloklu duvarın7 batıya doğru uzanan bir 
bölümü daha ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Alanı kaplayan moloz yığınının 
çok miktarda Bizans seramik parçası içerdiği göz önünde bulundurulduğun-
da, eski dönemlere ait yıkılmış binaları doldurmak suretiyle elde edilen düz-
lem üzerine Orta Çağda andezit bloklardan duvarlara sahip bir yapının inşa 
edilmiş olabileceği düşünülmektedir.

H-XXXIV plan karesinde sürdürülen çalışmalarda 2012 yılı kazı sezonun-
da Daskyleion’da planı tamamen anlaşılabilmiş ilk yapı olma özelliği göste-
ren “Üç Mekânlı Yapı”nın üzerinde, daha geç bir evreye ait olduğu, duvar-
lardaki aks farklılığından da anlaşılan ve kuzey yüzü ortaya çıkarılmış olan 
moloz taşlardan oluşan duvarın8 tamamı açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). 13,10 
m. boyunca takip edilebilen bu duvarın taşlarının yer yer devrilmiş olması 
nedeniyle duvarın genişliği ile ilgili kesin bir ölçü elde edilememiştir. Buna 
rağmen duvarın doğu kısmının çok küçük bir bölümünün korunduğu alanda 

7 JPD kodu duvar.
8 JOM kodlu duvar.
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ise genişliğinin 75-80 cm. olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu alanda devam eden 
çalışmalarda, bu duvarı güney yönünde dik olarak kesen 4,25 m. uzunluğun-
da, 60-100 cm. genişliğinde bir başka duvar9 daha açığa çıkarılmıştır. Bu du-
varın daha üst kotta yer alan daha geç döneme ait olan büyük andezit bloklu 
duvarın10 altına girdiği görülmüştür. Söz konusu duvarın ortaya çıkmasıyla, 
bu alanda geçen sene açığa çıkarılan duvarlarla11 birlikte en az iki odaya sahip 
olduğu anlaşılan bir yapı tespit edilmiştir (Resim: 3). 

2013 yılı kazı sezonunda söz konusu yapının mekânların üzerine gelecek 
bir konumda alana yayılmış durumda in situ çatı kiremitleri ile bunların he-
men altında yer alan bir taban12 saptanmıştır. Bu durum en iyi şekilde batıda 
yer alan mekânın hemen hemen ortasına denk gelen bir alanda sarı kil bir 
tabanla karışık hâlde tespit edilmiştir (Resim: 4). Ayrıca, söz konusu çatı kire-
mitlerinin altında mekânın çeşitli yerlerinde farklı seviyelerde yer alan sarı kil 
taban parçaları saptanmıştır. Bunlardan en sağlam olarak takip edilebileninin 
batıdan doğuya doğru anîden çöktüğü görülmektedir. Saptanabilir diğer bir 
taban kalıntısı ise JzM kodlu duvarla ilişkili olarak ince bir hat hâlinde tespit 
edilmiştir (Resim: 5). Bu nedenle en az iki mekâna sahip olduğu anlaşılan 
bu yapının batı kısmının olası bir toprak kayması sebebiyle yıkılmış olduğu 
düşünülmektedir. Taban, hemen üstündeki in situ kiremitlerin arasından elde 
edilen malzemeler (Resim: 6) yardımıyla M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilmekte-
dir. 

a. 1. c. n-XXıV Plan KarESinDEKi Çalışmalar

2013 kazı sezonunda Hisartepe Höyüğü’nün merkezî noktasında yer alan 
ve höyüğün en yüksek koduna sahip N-XXIV plan karesinde (Resim: 7) Akro-
polis’teki olası idarî ve kamusal yapıları ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar 
yapılmıştır.

9 JzM kodlu duvar.
10 JPD kodlu duvar.
11 JOM ve JPP kodlu duvarlar.
12 KAC kodlu taban.
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Plan karede sürdürülen çalışmalarda, plan karenin kuzeydoğu köşesinde 
kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu iki duvarın13 birbiri ile köşe yaparak 
bir mekân oluşturdukları saptanmıştır. Mekâna ait duvarların açma kesitine 
giriyor olması nedeniyle tam planı anlaşılamamış olmakla birlikte mekâna 
ait sarı killi bir tabanın küçük bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Bu mekânın ba-
tısında bir pithos çukuru ile karşılaşılmıştır. Mekânın duvarında tespit edilen 
Horasan harcı, bu mekânın Ortaçağ içlerinde inşa edilmiş olabileceğini dü-
şündürmektedir.

Plan karenin kuzey yarısında sürdürülen çalışmalarda, +38,40-+37,27 m. 
seviyeleri arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu yedi duvarın14 (Resim: 
7) varlığı tespit edilmiştir. Plan karenin kuzeyinde yer alan sandık duvar tek-
niği ile örülmüş duvarın15 güneyinde ise iki adet tavan dikme yuvası tespit 
edilmiştir. Bu duvarların arasında ender olarak organik bağ takip edilebilme-
sine rağmen, birbirlerine yakın seviyelerde yer almaları ve aynı doğrultuda 
uzanmaları sebebiyle tek bir yapı programına dâhil oldukları düşünülmekte-
dir. Açığa çıkarılan duvarların sadece temel seviyelerine ait taş sıraları günü-
müze kadar koruna geldiğinden duvarlara ait taban yapıları ile karşılaşılma-
mıştır. Söz konusu duvarlarla ilişkili herhangi bir taban ile karşılaşılmamış 
olmasına rağmen, duvarların açığa çıkarılması sırasında ele geçirilen Bizans 
seramikleri bu duvarların da Ortaçağda inşa edilmiş olabileceklerini düşün-
dürmektir. Bu alanda ortaya çıkarılan duvarların döküntülerinin açılması 
sırasında yoğun olarak monokrom seramikler, daldırma kâseler, az sayıda 
Attika seramiği ve üzerinde tanrıça Athena tasvirinin yer aldığı bir yüzük 
taşı ele geçirilmiştir (Resim: 8). Duvarlara ait döküntü taşların kaldırılmasının 
ardından ise plan karenin kuzeybatı köşesinde toplu hâlde bulunan seramik 
parçaları ile karşılaşılırken, içindeki buluntular sayesinde en geç M.Ö. 5. yüz-
yılın 2. yarısında açıldığı tahmin edilen bir çukur tarafından tahrip edilmiş 
olan, olasılıkla 5. yüzyıla tarihlendirebileceğimiz sarı killi bir taban16 da açığa 
çıkarılmıştır. 

13 JRC ve JRD kodlu duvarlar.
14 JSR, JRC, JSO, JUL, JVz, JUA ve JRD kodlu duvarlar.
15 JUL kodlu duvar.
16 JVO kodlu taban.
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Plan karede ayrıca +38,36 m. seviyesinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultu-
lu 220 cm. uzunluğunda bir duvar17 ve bu duvarın kuzeyinde bir yanmış top-
rak tabakası ile karşılaşılmıştır. Bu yanık alanın devam edip etmediğini takip 
etmeye yönelik çalışmalar sırasında, yanık tabakasının batısında +37,49 m. 
seviyesinde 160 x130 cm. boyutlarındaki bir alanda küçük taşlardan yapılmış 
bir döşeme18 açığa çıkarılmıştır. Bu döşemenin herhangi bir mimarî yapı ile 
bağlantısı olmadığı tespit edilmiştir. Döşemenin altından gelen malzemeler 
arasında Bizans seramiklerinin, yapının Ortaçağ içinde inşa edilmiş olduğu-
nu kanıtlar niteliktedir.

Plan karenin güney yarısındaki çalışmalarda ise +38,16 - +37,27 m. sevi-
yeleri arasında üç adet duvar19, bir bahçe duvarı ve bir pithos çukuru ortaya 
çıkartılmıştır. 

N-XXIV plan karesinde 2013 yılında sürdürülen çalışmalarda açığa çıka-
rılan pek çok duvarın olasılıkla Ortaçağda inşa edilmiş çok evreli bir yapıya 
işaret etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Plan karenin kuzeyinde yer alan san-
dık duvar tekniği ile örülmüş duvarın20 ve bu duvarın güneyinde yer alan 
iki adet tavan dikme yuvasının da işaret ettiği gibi yapının iki katlı olduğu 
düşünülmektedir. Bununla beraber yapının güneyinde yer alan küçük taşlar-
la örülmüş güçsüz duvarın ise bu mekâna ait bir bahçeyi sınırlandırdığı anla-
şılmaktadır. Tüm bu veriler bir araya geldiğinde söz konusu iki katlı yapının 
pithosların da işaret ettiği üzere Ortçağa ait bir evin depolama kısmı (mahzen 
?) olduğunu düşünmek çok da yanlış olmayacaktır. 

B. AKROPOLİS SURLARINDAKİ ÇALIŞMALAR

2013 yılında Hisartepe Akropolis’inde yer alan surlara yönelik çalışmalar; 
höyüğün doğu surlarını oluşturan ve P-XXX, P-XXXI, R-XXX ve R-XXXI plan 
karelerinde yer alan Bizans sur-kule giriş kapısı (Resim: 9) ile höyüğün güney 

17 JRS kodlu duvar.
18 JYN kodlu döşeme.
19 JUP ve JPS kodlu duvarlar.
20 JUL kodlu duvar.
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surlarını oluşturan P-XLI/P-XLII ve R-XLII plan karelerinde yer alan Phryg 
suru (Resim: 11) olmak üzere iki farklı alanda sürdürülmüştür.

B. 1.  DoĞu Surları

Akropolis’in doğusunda yer alan ve kazı çalışmalarına ilk defa 1990 yılın-
da başlanmış olan, Bizans sur-kule giriş kapısı P-XXX/XXXI, R-XXX/XXXI 
plan karelerinde yer almaktadır. Bizans sur kule giriş kapısındaki kazı ça-
lışmalarına 2010 yılında da devam edilmiş ve kuzey kuleye ait sur yapısının 
kule ile olan bağlantısı ve surun nasıl bir aks ile kuzeye doğru devam ettiği 
tespit edilmiştir. Bu yapıda 2012 yılında sürdürülen çalışmalarda ise kuzey 
kuleye nazaran tahribat görmüş güney kule ile surun bağlantı yeri ortaya çı-
karılmış ve surun güneye doğru devam edip etmediğine yönelik araştırmalar 
sürdürülmüştür. 2013 yılı kazı sezonunda da güney sur duvarı21 aksının ne 
yönde ve nereye kadar devam ettiğini saptamak amacıyla çalışmalara devam 
edilmiştir. Bunun yanı sıra surun doğusunda, ona bitişik olarak açığa çıkarıl-
mış döşeme taşlarının ve bu taşların altında bulunan balçık tuğla ve kerpiçten 
yapılmış olan çim duvarın (sod wall)22 devam edip etmediği de tespit edilmeye 
çalışılmıştır.

2013 yılı kazı sezonunda güney sur duvarının kuzeyden güneye doğru 
korunan yüksekliğinin azalarak yaklaşık 6,50 m. boyunca devam ettiği tespit 
edilmiştir. Ayrıca 2012 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılmaya başlanan güney 
sur duvarının güney kuleye doksan derecelik bir açıyla birleştiği görülse de 
güneye doğru bu açının değiştiği ve aksının batıya doğru kaydığı da tespit 
edilmiştir (Resim: 9). Sur duvarının temelin oturduğu düzleme ulaşmak ve ne 
kadar devam ettiğini görebilmek için surun doğusunda ve batısında sürdürü-
len çalışmalarda, surun toprağa oyulmuş çukurunun içine doldurulan dolgu 
taşların üzerine oturtulduğu ve surun batıda +30,79 m. seviyesinde sonlandı-
ğı anlaşılmıştır. 

21 JTJ kodlu duvar.
22 JVT kodlu duvar.
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Güney Sur duvarının doğusunda 2012 yılında açığa çıkarılan döşemenin23 
ve bu taşların hemen altında yer alan, balçık tuğlalardan ve kerpiçten olu-
şan çim duvarın yer aldığı alanda, 2013 yılı kazı çalışmalar sırasında +31,63 
m. seviyesinde bir kireç çukuru24 ile karşılaşılmıştır. Bu çukurun surun te-
melinde kullanılan Horasan harcındaki kireci sağlamak amacıyla kullanılan 
kireç çukuru olduğu anlaşılmıştır. Güney Sur duvarı ile kireç çukuru arasında 
kalan bölümde sürdürülen çalışmalarda sur duvarının doğusunda yer alan 
döşemenin iki taşı haricinde devam etmediği tespit edilmiştir. Bu döşemenin 
bitiminde sura dik açıyla bağlanan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir du-
varla25  daha karşılaşılmış (Çizim: 1) ve sur duvarı temelinin bu duvarın üze-
rine oturtulduğu tespit edilmiştir. P-XXXI plan karesinde yürütülen çalışma-
lar sırasında, kireç çukurunun kaldırılmasıyla geçen sene küçük bir bölümü 
açığa çıkarılan ve bu sene açığa çıkarılan yüksekliği 1,30 m. olan çim duvarın 
(Resim: 10) güneye doğru 3,50 m. daha korunduğu, duvarın doğu yüzünün 
soluk yeşil renkli sıva ile kaplı olduğu ve döşemenin ise balçık tuğladan ya-
pılmış bu duvarın üzerine oturduğu tespit edilmiştir. Sıvanın yapım tekniği 
ve rengi incelendiğinde, Daskyleion’da daha önce açığa çıkarılmış olan sıva-
lara, renk ve yapı açısından benzememekle birlikte şimdiye kadar açığa çıka-
rılmış en uzun sıvalı korunabilmiş duvar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 
çim duvarının açmanın kuzeydoğusunda kalan, Pers Dönemine ait bir yapı 
duvarının üst bölümü ya da höyüğün güneyinde ortaya çıkarılan Phryg sur 
duvarının üst kısmı olabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca 2013 yılında da 2012 yılında olduğu gibi P-XXX/XXXI ve R-XXX/
XXXI plan karelerinde yer alan çim duvarın doğu yüzünü açığa çıkarmak için 
açılan bir sondajda26 tespit edilen tabanın üzerinin açılması çalışmalarına de-
vam edilmiştir. Bu bölümdeki çalışmalarda bol sayıda seramik malzeme ele 

23 JVS kodlu döşeme.
24 JRY kodlu çukur.
25 JVE kodlu duvar.
26 2012 yılında bu sondajda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında +31,45-31,20 m. seviyeleri 

arasında in situ kiremitler ve bir adet sikke, bir adet tunç yüzük ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen 
biri yarım ikisi tümlenebilir amphora parçaları ele geçirilmiştir.
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geçirilmiştir. Bu seramikler arasında tümlenebilir ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlen-
dirilen bir adet Attika üretimi guttus27 ile gri monokrom oinokhoe de, geçen 
yıl yatar olarak ele geçirilen malzemelerin de gösterdiği gibi bu tabanı M.Ö. 4. 
yüzyıla tarihlendirmektedir. 

Bu bölümde sürdürülen çalışmalarda, alanın kuzeyinde, balçık tuğlalar-
dan yapılmış duvarın önünü kapatacak şekilde +31,12 m. seviyesinde, 124 x 
70 cm. boyutlarında kerpiç enkaz alanıyla karşılaşılmıştır. Bu alan incelendi-
ğinde, kerpicin doğuya doğru akmış olduğu ve hatta bu kerpicin arkasında 
kalan balçık tuğlaların da tam korunmadığı ve dağınık bir biçimde olduğu 
gözlemlenmiştir.

B. 2. GünEYDoĞu Surları

Hisartepe’nin güneyinde ilk defa 1996 yılında ortaya çıkarılan ve “Phryg 
Suru’’ (Resim: 11) olarak adlandırılan mimarî yapının, Hisartepe’nin güney-
doğusunda hangi yöne, ne şekilde ilerlediğini saptamak amacıyla 1997 yılın-
da da höyüğün güneyinde kazı çalışmaları yürütülmüştür. Güneydoğu sur 
duvarının bugün P-XLI/P-XLII ve R-XLII plan karelerinde yer alan bölümü, 
aradan geçen yıllar boyunca şiddetli doğa şartlarına uzun süre maruz kalmış 
ve sur duvarının bu bölümü kesitlerden akan toprak ile kapanmıştır. 2013 
yılı kazı sezonunda yaklaşık 18,80 x 4,35 m. ölçülerindeki bu alanda, biriken 
toprağın söz konusu plan kareler dışına çıkarılması ve alanda yer alan Phryg 
suru ile ilgili mimarî buluntuların belgelenmesini gerçekleştirmek amacıyla 
çalışmalar yürütülmüştür. 

Korunagelen yüksekliği 4,5 m. olan surun duvar örgüsüne bakıldığında, 
duvarın inşasında kabaca yassı dörtgen biçiminde şekillendirilmiş ufak taşlar 
ve daha az şekillendirilmiş çeşitli büyüklüklerde, ama muhakkak ilk malze-
meden daha büyük olan taşlar olmak üzere iki farklı tipte taş kullanıldığı an-
laşılmıştır. Bu duruma, surun bazı bölümlerinde taş sıralarındaki kaymalar 

27 Sparkes-Talcott, Black and Plain Pottery, the athenian agora Xıı, New Jersey, 1970, 160, Kat.
No.1194.
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da (özellikle surun açılan kısmının kuzey bölümü) eklendiğinde, duvarın ya-
tay olarak en az iki evrede inşa edildiği tespit edilmiştir.

P-XLI/P-XLII ve R-XLII plan karelerinin batı kesitini temizlemeye yönelik 
yürütülen çalışmalar sırasında, sur duvarının dolgusuna ait taşların kuzey-
den güneye doğru yaklaşık 1 m. eğimle devam ettiği tespit edilmiştir. Sur dol-
gusunun açığa çıkarılması sırasında gelen en geç malzeme Bizans Dönemine 
tarihlendirilmektedir. Sur dolgusunun kaldırılması sırasında sur taşlarının 
hizasında hâlâ kiremit parçalarıyla karşılaşılması sur duvarının Bizans Döne-
minde tahrip edildiğini veya tekrar kullanıldığını göstermektedir. 

Sur duvarının güney kesitine kadar olan bölümünü ortaya çıkarmak için 
gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, R-XLII/P-XLII plan karelerinde, doğu 
kesitten çıkan ve batıya doğru devam eden kyklopik taşlar (Resim: 12) ile 
karşılaşılmıştır. Bu taşların aynı aks üzerinde yer alan, sadece tepenin doğu 
eteğinde bir bölümü açığa çıkarılmış olan Lydia surunun iç yüzü ile ilişkili 
olabileceği düşünülmektedir.

Kyklopik taşların altında Phryg sur duvarının doğu yüzüne dayanan ve 
sur duvarına ait taşlardan yapılmış bir zemin (Resim: 12) ile karşılaşılmıştır. 
zeminde yer alan bu taşların düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğu tespit 
edildiğinden, zeminin kyklopik taşların yerleştirilebilmesine yönelik bir düz-
lem elde etmek amacıyla yapıldığı anlaşılmıştır. 

Çalışmalar sırasında kazılan surun ön yüzündeki stratigrafiye bakılırsa 
tabakalardan az miktarda tarihleyici malzeme ele geçirilmiştir. Söz konusu 
stratigrafide kazılan tek steril tabaka koyu kahverengi, killi balçık tabakadır. 
Balçığın Manyas Gölü bataklığından getirildiği ve sur duvarını kapladığı, za-
man içinde de bu balçığın duvarın dibine doğru aktığı düşünülmüştür. Ele 
geçirilen malzemeler arasında şevron bezemeli kuzguni siyah renkli seramik 
parçaları Erken Tunç Çağına ait olmaları sebebiyle dikkat çekicidir.

2013 yılı Phryg Sur Duvarında sürdürülen çalışmalarda sürpriz bir bulun-
tu ile de karşılaşılmıştır. Çalışmaların sürdürüldüğü R-XLII plan karesinde, 
sur dolgusunun28 üzerinde Geç Arkaik Döneme tarihlenen bir adet altın Kyzi-

28 JSU kodlu dolgu.
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kos sikkesi (Resim: 13) bulunmuştur. Sikkenin ön yüzünde koşarken başını 
arkaya çevirmiş ve sağ elinde bir adet ton balığı, sol eliyle ise elbisesini tutan 
kanatlı, Pothnia theron, bir tanrıça figürü, arka yüzünde ise quadratum incusum 
yer almaktadır.

C. GünEY nEKroPoliS alanı

Daskyleion’un Güney Nekropolis alanında, Pers yönetimi sırasında inşa 
edilmiş ve bu yönetim altında yaşamış olan hâlklara mensup kişilere ait ola-
bileceği düşünülen,  Koru Tümülüsü’ndeki çalışmalar sonucunda tümülüs 
gömü teknikleri ve ritüelleri ile ilgili sadece Daskyleion değil, Anadolu İlk 
Çağ arkeolojisi için de yeni olan önemli bilgilere ulaşılmıştır. Koru Tümülü-
sü’ndeki ilk çalışmalar Daskyleion kazı ekibi tarafından 2010 yılında gerçek-
leştirilmiş olup mezar odası içinde son derece önemli ve ünik eserler ele geçi-
rilmiştir. 2010 yılı kazısında tümülüs dolgu tabakalarının yönü incelendiğin-
de, stratigrafik olarak tümülüs içinde daha küçük bir ikinci tümülüsün, alan 
genişletilerek ana tümülüs içine alındığı kanısı doğmuştur. Diğer bir deyişle 
aile büyüğüne ait mezar odası dolunca, ailenin sonraki bireylerinin de bu me-
zara gömülmesi için ilk tümülüsün genişletildiğini ve yeni bir mezar odası 
daha yapıldığı düşünülmüştür. Bu ön görüşü doğrulamak için 2011 yılında 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinden jeofizik uzmanı Doç. Dr. Aydın 
Büyüksaraç ve ekibi kazı alanına davet edilmiş, yapılan çalışmada kesitten 
yaklaşık 2 m. sonra bir boşluk olduğu ve bunun bir mezar odası olabileceği 
belirtilmiştir. Ancak sezon bittiğinden ve ardından 2012 yılında bu tümülüs-
le ilgili çalışma yapma olanağı bulunamadığından ikinci bir mezar odasının 
varlığının anlaşılması mümkün olmamıştır. 

2013 yılında Koru Tümülüsü’nde çalışma izninin yeniden sağlanmasının 
ardından, jeofizik uzmanı Yard. Doç. Dr. Çağlar Yalçın tarafından gerçekleş-
tirilen radar çalışmaları neticesinde güneyde kesitten 1-2 m. ilerde bir boşluk 
(mezar odası?), batıdaki kesitten de 90 cm. ilerde bir boşluk olduğu (dromos?) 
raporu verilmiştir. Bu disiplinlerarası çalışmanın sonucunda jeofizik uzman 
raporlarının desteğinde söz konusu alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür. 
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Kazı sonucunda, titizlikle yürütülen çalışmamıza karşın, beklenen bir yeni 
mezar odasına rastlanmamasının yanında beklenmedik yeni ve önemli başka 
keşifler gerçekleştirilmiştir. 

Varlığı 2010 yılında tespit edilen dromos kapısının kuzey ve batısında yer 
alan yanık alanda 2013 yılında sürdürülen çalışmalarda bu tabakanın (Resim: 
14) tüm dromos ve mezar odasının çevresini kaplayarak bunların altlarına 
kadar uzandığı tespit edilmiştir. Yanık alan ve ateşle ilgili bu olayın ne olabi-
leceğini anlamak için yanık alandan ele geçirilenlere buluntular açığa çıkarıl-
dığında; çok sayıda maden ve seramik cürufu, az sayıda karbonlaşmış parça, 
az sayıda kemik, çok sayıda gri monokrom ve siyah firnisli seramik parça-
ları ve bir mortar ya da perirrhanteriona ait olduğu düşünülen, fakat yarım 
bırakıldığı anlaşılan mermer parçaları (Resim: 15) ile karşılaşılmıştır. Ayrıca 
yanık alandan ele geçirilen buluntular arasında yer alan bir adet büyük baş 
hayvana ait çene kemiği ve bol miktarda seramik parçaları burada cenaze 
ile ilişkili bir ziyafet ayininin gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündürmüş-
tür. Çok sayıda kırık seramik kap ve hayvan kemiklerinin bulunması, burada 
ölünün kutsanması için bir cenaze ziyafeti verildiği ve yenilen içilen kapların 
tıpkı kremasyon mezarlarda olduğu gibi ateşe atılarak parçalandığı bir töre-
nin yapıldığını açıkça göstermektedir. Bununla birlikte yangın tabakasında 
ele geçirilen bütün bu buluntuların sadece bu cenaze şölenine ait olmadıkları 
da anlaşılmıştır. Burada iki ayrı işlevi olan iki yangın tabakasından söz etmek 
gerekmektedir:

Dromosun önünde bulunan yanık alan, mezar odasının inşası sırasında 
işlevsel olan geçici bir demirci işliğine, dromosun ve mezar odasının çev-
resinde ve altındaki yanık alan ise cenaze şölenine ait olmalıdır. Ayrıca bu 
tabakanın 40-50 cm. kalınlığında olduğu ve çok sayıda buluntu içerdiği de 
keşfedilmiştir. Bu durum, burada mezar ve tümülüs yapılmadan önce ateşle 
ilgili oldukça önemli bazı işlerin yapıldığının ve daha sonrasında da mezarın 
inşa edilerek mezar odasının üzerinin örtülmüş olduğunun bir göstergesidir.

Anadolu’da tümülüs ölü gömme geleneklerine göre daha önce sadece dro-
mosun önünde bir ritüelin gerçekleştiği düşünülmekteydi. 2013 yılında Koru 
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Tümülüsü’nde sürdürülen çalışmalar sayesinde ilk defa alanın tümünde bir 
ritüelin gerçekleştirildiği mezarın doğrudan bu ritüelin yapıldığı kutsanmış 
alanın üzerine inşa edildiği keşfedilmiştir. Bu çalışmalar sırasında ayrıca me-
zar odasının yapılmasından sonra mezar odasının yanına yanıltıcı bir küçük 
tümülüsün inşa edilmesinin ardından hem mezar, hem de bu yanıltıcı tümü-
lüsü kaplayacak bir tepenin oluşturulduğu da tespit edilmiştir. Bu bakımdan 
2013 yılında Koru Tümülüs’ünde sürdürülen çalışmalar, Anadolu ölü gömme 
gelenekleri ve tümülüs mezar mimarîsi hakkında yapılacak çalışmalar için 
önemli bir kaynak hâline gelmiştir.
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Plan 1: 2013 yılında çalışılan alanlar.



592

Çizim 1: JTJ kodlu sur duvarı, JVE kodlu duvar, JVT kodlu çim (sod wall) duvarı ve JVR kodlu 
kireç çukuru.
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Resim 1: H XXXII-XXXIII, H XXXIV- I XXXIV ve G XXXIV plan kareleri.

Resim 2: HXXXII plan karesinde yer alan çukurlar.
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Resim 4: İki mekanlı yapıya ait MÖ. 4. yüzyıla tarihlenen taban.

Resim 3: JOM, JPP ve JzM kodlu duvarların oluşturduğu iki mekanlı yapı ve yapının batı duva-
rındaki yıkılma (JOM duvarının döküntüsü), yapının üstünü kaplayan moloz yığını ve 
JPD kodlu andezit duvar.
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Resim 6: KAC kodlu taban üzerinden gelen malzemeler.

Resim 5: JzM kodlu duvara dayanan sarı kil taban izleri.
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Resim 8: Tanrıça Athena’nın tasvirinin yer aldığı yü-
zük taşı.

Resim  7:  NXXIV plankaresi.
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Resim 10: Daskyleion’da ele geçirilen en yüksek ve en uzun durumda korunmuş olan sıvalı du-
var.

Resim 9: P XXX-XXXI/R XXX-XXXI plan karelerinde yer alan Bizans Suru, güney duvarı (JTJ 
kodlu) ve duvarının batıya eğim yaptığı bölüm.
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Resim 12: RXLII-PXLII plan karelerinde, doğu kesitten çıkan ve batıya doğru devam eden kyklo-
pik taşlar ve bunların altında yer alan, sur duvarının taşlarından yapılmış zemin.

Resim 11: P-XLI/P-XLII ve R-XLII plan karelerinde yer alan Phryg suru.
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Resim 14: Kesite ve mezar odasının altına giren yanık alan.

Resim 13: Altın Kyzikos sikkesi.
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EFES 2013
sabine ladstÄttEr*

2013 yılı kazı kampanyası 26 Nisandan 1 Aralık 2013 tarihine kadar devam 
etmiş ve Efes’teki kazı sezonu prospeksiyon, yüzey araştırması, kazı, mimarî 
yapı araştırması, buluntuların belgelenmesi, restorasyon ve konservasyon ça-
lışma alanlarını kapsamıştır1.

Geniş alanlı jeofizik prospeksiyon çalışmaları kapsamında adım adım Efes 
kentinin ve çevresinin planındaki boşluklar kapatılacaktır2. 2013 yılı kampan-
yasında arkeojeofizik ölçümlere, Efes Tiyatrosu’nun üst tarafında kalan böl-
gede, Arkadiane’de, Mermer Caddesi’nde ve Domitianus Alanı’nın batısında 
bulunan Damiansos Stoa’sının bir kısmında, Pamucak’taki ‘Gümrük Bina-
sı’ olarak adlandırılan yapıda, Arvalya Höyük’te ve Ortaçağ Dönemi kenti 
Ayasuluk’ta yoğunlaşılmıştır. Toplam 46.039 m².lik bir alan jeomagnetik ve 
39.245 m².lik bir alan ise jeoradar yötemleri ile ölçülmüştür.

Efes Chora’sının (kırsal) görünümü, paleocoğrafik incelemelerle önemli 
derecede yoğunlaşmış ve değişmiştir3. Merkezî bir soruyu, ikisi de Pamucak’ta 
bulunan Gümrük Binası’nda ve aqua Park civarında yapılan incelemelerle 
araştırılmasına devam edilen Efes Limanı’nın gelişimi ve devamlılığı oluş-
turmaktadır4. Gümrük Binası ve aqua Park civarında devam edilen araştırma-

* Sabine LADSTäTTER, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Viyana/AVUSTURYA.
1 Vekilim Muğla Üniversite’nden Dr. Özlem Vapur’a, Avusturya Arkeoloji Enstitüsünden 

Filiz Öztürk’e ve Helmut Schwaiger’e içtenlikle teşekürlerimi sunarım. Bakanlık temsilci 
olarak Azize Karabağlı, Aynur Talakar ve Esra Bideci kazımızda görev yapmışlardır. 
Bakanlık temsilcilerimize sorunsuz bir kazı süreci ve destekleri için kalpten teşekkür ederim. 
Faaliyetlerin ayrıntılı bir anlatımı altta verilen linkte bulunmaktadır: http://www.oeai.at/
tl_files/img/Dateien/Jahresbericht_2013_ebook.pdf. 

2 Çalışmalar Jeodinamik ve Meteroloji Merkezi Enstitüsü (zAMG), Viyana, tarafından S. S. 
Seren başkanlığında yapılmıştır. 

3 Araştırma projesi Köln Üniversitesi tarafından H. Brückner başkanlığında, Avusturya 
Arkeoloji Enstitüsü ile işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

4 F. Stock – A. Pint – B. Horejs – S. Ladstätter – H. Brückner, In the search of the harbours: New 
evidence of Late Roman and Byzantine harbours of Ephesus, Quaternary International 30, 
2013, 57-69.
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larda her iki alanda da liman olarak kullanım tespit edilmiştir. aqua Fantasy 
Park’ın koyunda Ortaçağ-Erken Yeni Çağa ait bir yapılanma söz konusu iken 
Gümrük Binası olarak adlandırılan yapı mevkiindeki Liman yapılanması rad-
yokarbon tarihlendirmesine göre Geç Antik Döneme verilebilir. Paleocoğra-
fik araştırmalar kapsamında diril sondaj numuneleri alınmış ve bunlar daha 
sonra polen analitiği yoluyla değerlendirilmiştir. Bu bağlamda özellikle Bele-
vi’deki bataklıklardan gelen ve M.Ö. 7. binden Ortaçağa kadar uzanan bir za-
man aralığına sahip sondaj numuneleri bilgi vericidir. Değerlendilen polenler 
temel alınarak, bölgenin vejetasyon geçmişi ve tarımsal tarihinin binlerce yıl-
lık sürecini yeniden belirlemek mümkün olacaktır. İlk defa, genel olarak M.Ö. 
1630 yılı civarına tarihlenen Thera’nın volkanik patlamasının izleri de Efes 
çevresinde tespit edilebilmiş (Resim: 1). 3 cm. kalınlığındaki otokton döküntü 
Tefra’nın üzerini 18 cm.den daha fazla bir kalınlığa sahip allokton Tefranı 
örtmektedir. Bölgenin santimetrelerce kalınlığında bir kül tabakası ile örtülü 
olduğu kabul edilebilir. Bu da vejetasyon tarihi için büyük bir geçiçi kesinti 
anlamına gelmektedir.

Çukuriçi Höyük’te, yerleşimin nasıl devam ettiğini açıklığa kavuşturmak 
ve kazıdan çıkan objelerin işlevsel olarak saptamalarını yapmak amacıyla M1 
ve N6 alanlarındaki kazılar devam ettirilmiştir (Resim: 2)5. Erken Bronz Dö-
nemi (M1 Sondajı, 13 × 22 m. büyüklüğünde) için doğu-batı yönünde uzanan, 
döşemeli dar bir yola açılan uzun dikdörtgen evlerden oluşan bir yerleşim 
modeli açıkça ortaya çıkmıştır. Yapıların iç taraflarında kil-kireçten oluşan bir 
döşeme görülür, ayrıca yine metalurji için çalışma alanları olarak nitelendiri-
lebilecek çok sayıda kilden fırın bulunmuştur. Bununla birlikte son yıllardaki 
araştırmalar, 3. binyılın başında höyük yerleşiminin tamanında metal işlendi-
ğini ve şimdiye kadar fonksiyonel bir farklılığın gözlenmediğini açıkça bel-
gelemiştir. İki odada taban seviyesinin altında kazı yapılmış ve burada Geç 
Kalkolithik ve Erken Bronz Dönemine geçiş evresine ait yerleşim katmanları 

5 Proje başkanlığını B. Horejs’in (ÖAW) üstlenmiştir. Sonuçlarla ilgili son olarak bakınız: 
B. Horejs – A. Galik – U. Thanheiser – S. Wiesinger, Aktivitäten und Subsistenz in den 
Siedlungen des Çukuriçi Höyük. Der Forschungsstand nach den Ausgrabungen 2006–2009, 
Prähistorische zeitschrift 86/1, 2011, 31-66.
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ortaya çıkarılmıştır. Savunma amaçlı yapılan yerleşim ve geç 4. yüzyılda kul-
lanıma terkedilerek taşlarla doldurulan masif hendek Kalkolitik Döneme ait 
yapılaşmalardır.

Günümüzde höyük alanında tarımsal faaliyetlerin devam etmesi nedeniy-
le Neolithik tabakalar hemen günümüz seviyesinin altında ortaya çıkarılmış 
ve Höyük’ün özellikle kuzeyinde yoğun olarak çalışılmıştır. 14 × 28 m. bü-
yüklüğündeki N6 Sondajı’nda birçok yapının kalıntıları ve iki büyük aktivite 
alanı ortaya çıkarılmıştır. Buluntular CuHö IX ve X Dönemlerine ve böylece 
bir radyokarbon tarihlendirmesine göre saptanmış M.Ö. 6700-5200 arasında-
ki bir döneme tarihlenebilir. Sıkıştırılmış kil duvarlar tüm Neolitik evler, taş 
temeller üzerine inşa edilmiştir. Tek tük görülen direk çukurları, çatıların ve 
duvar yapılarının ahşap-kil konstrüksiyonlardan oluştuğu sonucunun çıka-
rılmasına olanak sağlar. Duvarlar en azından kısmen kireç badana ile kaplan-
mıştır. Yapıların iç kısımlarındaki tabanlar sıkıştırılmış kilden yapılmıştır. Dış 
alanlarda ise taş döşemeli alanlar tespit edilebilmiştir. N6 Açması’nın güney 
kısmındaki kazı çalışmaları daha eski yerleşim tabakalarına ulaşmak ama-
cıyla yoğunlaştırılmıştır. Bu çalışmalarda, aralarında çok sayıda hayvan ke-
mikleriyle beraber bulunan ocak yerleri, platformlar ve çalışma alanları olan 
çeşitli işlikler ve faaliyet alanları ortaya çıkarılabilmiştir. Bu alandaki çalış-
malara, Çukuriçi Höyük’ün netice itibarıyla ne kadar eskiye gittiğini açıklığa 
kavuşturmak amacıyla 2014 yılında da devam edilecektir. Büyük olasılıkla 
M.Ö. 7. binyıla tarihlenen yaklaşık 2 cm. büyüklüğündeki, bir kadın figürü 
şeklindeki taş amulet burada ele geçirilen özel bir buluntudur (Resim: 3).

Efes’in Hellenistik-Roma şehir alanındaki kazılar, üç yıldan beri artık 
Meryem Kilise’sinin güneyinde bulunan Geç Antik Dönem Konutu’nda yo-
ğunlaştırılmıştır6. Şimdiye kadar, yaklaşık 1500 m² büyüklüğündeki olasılıkla 
kentsel bir saray konut olarak görülebilecek yapı kompleksinin üçte biri or-
taya çıkarılabilmiştir (Resim: 4). Seçkin konumunun yanı sıra yapının büyük-

6 Kazılar H. Schwaiger (ÖAI) sorumluluğunda yürütülmüştür. Konuyla ilgili son olarak 
bakınız: H. Schwaiger, Comparing Houses. Domestic Architecture in Ephesus from the 
Mid Imperial Period to Late Antiquity, A. Anguissola (Editör), Privata Luxuria. Towards 
an arachaeology of intimacy: Pompeii and beyond, Münchner Studien zur Alten Welt 8 
(München 2012) 187–207.
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lüğü ve donanımı da bunu destekler niteliktedir. Yapının planı şu şekildedir: 
Merkezî peristil bir avlunun etrafında represantasyona hizmet eden bölümü 
güneyde olmak üzere odalar toplanmıştır. Güneyindeki bitimi yükseltilmiş 
bir niş ile özellikle belirtilmiş 60 m² büyüklüğündeki odaya bilhassa dikkat 
çekilmesi gereklidir (Resim: 5). Oldukça emek harcanarak yapılmış taban do-
natıları çok renkli opus Sectile alanlardan oluşurken, duvarlardaki fresklerde 
mermer imitasyonları ve bir mimarî duvar resmi görülür. Yapının güneybatı-
sında çok iyi korunmuş taban mozaikleri görülmektedir ve donanımları aynı 
şekilde reprasantatif bir işleve işaret eden üçlü bir oda grubu bulunmaktadır. 
Güneyde, yan odalar üzerinden büyük bir bahçeye ve bir avluya girilebili-
yordu. Jeofizik araştırma neticelerine göre içerisinde düzenli bir yapılaşma 
görülmemesi nedeniyle burasının olasılıkla hayvancılık ve bahçe işlerinde 
kullanıldığı kanısına varılmıştır. Evin girişinin yan tarafında Taberneler, bir 
presleme âleti, bir pithos, bir ocak, bir fırın ve çalışma tezgahları gibi tarımsal 
faaliyetlere işaret eden bir işlik yer alır.

Yapının kullanım dönemlerinden M.S. 7. yüzyılın sonlarına denk gelen yı-
kımına kadar ki döneme ait çeşitli düzenlemeler, kazılan bütün alanlarda gö-
rülür. Bu dönem düzenlemeleri kapsamında Antik Dönemde avluda sütunlar 
kaldırılmış ve ara duvarlar örülmüştür. Ayrıca avlunun mermer plâkaları sö-
külmüş ve üst üste sıkıştırılmış kil tabanlar yapılmıştır. Yapının son kullanım 
evresi, yangından dolayı meydana gelmiş yıkım katmanında çok iyi bir şekil-
de görülebilmektedir. Ele geçirilen buluntular ve küçük buluntular ile hem 
zemin kattaki odaların hem de üst kattaki odaların donanımını yeniden kur-
mak mümkündür. Tespit edilebilenler arasında örnek olarak verecek olur-
sak opus Sectile tabanlar, Stucco ve duvar resimlerinden oluşan süslemeler 
ve mermer plâka kaplamalar bulunmaktadır. Kapı açıklığının olduğu alan-
da kapı kanadından gelen birçok çivi, metal aksam, kilitler ele geçirilmiştir. 
Diğer metal eklemeler olasılıkla, içlerinde neler olduğu kısmen belirlenebi-
len ahşap sandık ve kutulara aittir. Ayrıca bazı plâkaları birleştirilebilen çok 
sayıdaki pencere camı da dikkat çekiçidir (Resim: 6). 7. yüzyılın sonlarında 
yapının yıkılmasından sonra, daha üst bir seviyede yapı kısmen tekrar inşa 
edilir. Daha geç bir evreye ait yerleşim kalıntıları ise Geç Bizans Dönemine ta-
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rihleniyor olmalıdır. Ev kalıntılarının içine daire şeklinde yapılar yapılmıştır. 
Bunlar daha çok, tarımsal ürünler özellikle tahıl için kullanılan ambar yapıları 
olarak açıklanabilir.

 Son olarak Geç Antik Döneme ait konuttan gelen iki epigrafik buluntudan 
bahsetmek gerekir. Yola bakan taraftaki işliklerde devşirme olarak kullanıl-
mış, üzerinde İmparator Antoninus Pius’un Efesliler’e yönelik olarak yazıl-
mış ve bir deprem sonrası onlara yardım sözü verdiği M.S. 145’e tarihlenen 
bir mektubun yer aldığı bir stel bulunmuştur (Resim: 7). İkinci yazıt (bir kuyu 
bileziğinde) Geç Antik Döneme tarihlenmektedir ve kazılan yapı ile doğru-
dan bağlantılıdır. Eski Ahit’teki zebur’dan “Tanrının sesi sular üzerinde“ 
alıntısının ardından yazıt buranın sakinleri ve satırların yazarı için edilen bir 
hayır duası ile devam etmektedir (Resim: 8).

Panayırdağı doğu eteklerindeki Damianus Stoası alanında kaçak kazı sı-
rasında kapağı hafifçe kaydırılmış pozisyonda bir lâhit tespit edilmiş ve Efes 
Müzesi ve Efes kazısının ortak işbirliği ile bilimsel kazı yapılmıştır (Resim: 9)7. 
Lâhidin içinde yer aldığı mimarî yapı tam olarak açıklığa kavuşturulamamış-
tır; ancak batıdan girişi olan büyükçe bir mezar evinin içinde yer almış gibi 
görünmektedir. Lâhit, altlık olarak kullanılmış iki büyük mermer plâka üzeri-
ne yerleştirilmiştir. Lâhidin içerisinde çok sayıda iskelet in situ ele geçirilmiş-
tir. Mezar hediyesi olarak cam bir şişe, altın bir küpe ve figürlü kabartmaları 
(arı ve dişi geyik) Efes Artemis’ine yönelik ilk işaretleri veren iki altın levha-
cık bulunmuştur (Resim: 10). Daha sonra lâhitin yan taraflarındaki yazıtların 
değerlendirilmesi Artemis kültü ile doğrudan bir bağlantıya izin vermiştir8. 
Ana yüzde Hilaros adında bir kişi kendini mezar sahibi olarak tanımlar ve 
Artemis’in flütçüsü olan karısı Severa’yı buraya defnettiğini bildirir. Bunu 
mezarın haksız kullanımı durumundaki alışılagelmiş ceza hükümleri izler. 
Kısa kenarda, mezarın bakımı toplam 6 derneğe verilmiştir. Bunlar arasında 
Museion hekimleri, “Artemisiastai“, kurban törenlerinde görev alan fülütçü-
ler ve tanrıçanın yakarıcıları yer alır. Mezar buluntularının tanımlamalarına 

7 Kurtarma kazısı S. Ladstätter (ÖAI) ve C. Topal (Efes Müzesi) sorumluluğunda yapılmıştır.
8 Yazıtların değerlendirmesi H. Taeuber (Viyana Üniversitesi) tarafından yapılmıştır.
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ve yazıtların analizine göre, mezar 3. yüzyılda yapılmış ve Geç Antik Döne-
min ortalarına kadar kullanılmıştır.

Ayasoluk Projesi kapsamında Hamam IV’te arazi çalışmaları yapılmıştır 
(Resim: 11)9. Sadece iki kazı sezonunda yapının planı açıklığa kavuşturula-
bilmiştir. Daha önce yüzeyde görülebilen ve kısmen çok iyi korunmuş du-
rumdaki odaların yanında kuzeyde kubbe başlangıcına kadar doldurulmuş 
durumda olan, ısıtma sistemine sahip başka bir oda daha ortaya çıkarılmıştır. 
Tabanı dâhil bütün donanımı çalınmış olan odanın ısıtma ve su sisteminden 
sadece Hypokaust sistemine ait ayaklar, duvarlara yerleştirilmiş pişmiş top-
rak borular kalmıştır. Hamam’ın içinde iki odadan moloz ve duvar yıkıntıları 
kaldırılmış ve daha sonra taban döşemesi ile Hypokaust bölümü meydana 
çıkarılmıştır. Kuzey tarafta açılan bir sondaj, burada bir su deposunun varlı-
ğının tespit edilmesini sağlamıştır. En üstteki moloz tabakasının kaldırılma-
sından sonra burada birikmiş toprakların oluşturduğu masif bir katmanın 
içinde yıkılmış bir kubbenin parçalarının bulunduğu görülmüştür. Karakte-
ristik buluntu malzemelerinin geniş ölçüde eksik olması nedeniyle Hamam’ın 
kesin bir tarihlendirmesinin şimdiye kadar yapılması mümkün olmamıştır. 
Ancak iki buluntudan kesinlikle bahsedilmesi gerekir. Bunlardan biri Achaia 
Prensliği’nin Haçlı Seferleri Döneminden Glarentza’da basılmış 1300 yılı ci-
varına tarihlenen bir bronz basım ve diğeri ise yine benzer döneme ait Efes/
Ayasuluk’ta ilk defa görülen Venedik Seramiğidir.

Anıtların çok iyi derecede korunmuş olmaları nedeniyle mimarî yapı araş-
tırmaları geleneksel olarak Efes’te araştırma faaliyetlerinin önemli bir parçası-
nı oluşturur10. Bir doktora çalışması kapsamında tiyatronun üst tarafında yer 
alan, geniş bir alana yayılmış Panayır Dağı’ndaki Villa Kompleksi üzerinde 
çalışılmıştır (Resim: 12). Korunduğu şekli itibarıyla yapı, altı yüzyıldan fazla 
süren bir zamana yayılan kompeks bir mimarî tarihin sonucunu oluşturur. 
M.Ö. 2. yüzyılın ortası ve M.S. 6. yüzyılın ilk çeyreği arasında, mimarîleri 

9 Kazı çalışmaları P. Mayrhofer (ÖAI) sorumluluğunda yürütülmektedir.
10 Doktora çalışması C. Baier tarafından Cottbus Üniversitesi’nde yazılacaktır. Konuyla ilgili 

son olarak bakınız: C. Baier, attolitur monte Pione. Neue Untersuchungen im Stadtviertel 
oberhalb des Theaters von Ephesos, ÖJh 82, 2013, 23-68.
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bakımından dönemlerindeki saray mimarîsinden etkilenmiş olan en az üç 
ana yapı evresi tanımlanabilmiştir. Özellikle İmparatorluk Dönemi yapı ev-
resinde, yüksek bir eyâlet memuruna ait bir konut olduğuna ilişkin işaretler 
görülmektedir. Mimarî yapı incelemesi ve noktasal kazıların yanında, saraya 
benzer yapının yakın çevresinde bir GPS-ölçümü yüzey araştırmasına devam 
edilmiştir. Domus’un kuzeyindeki yüzeyde görülebilen, ancak henüz şehir 
planına işlenmemiş duvarların haritaya aktarılması ile yapının yakın çevre-
sindeki yapılaşma yoğunluğunu daha da artırmak mümkün olmuştur. Bu 
sonuçlar jeofizik ölçümlerle daha net hâle getirilmiştir. Ayrıca ölçümlerin so-
nucunda Domus’un doğusunun nasıl bittiği kesin olarak ortaya çıkarılmış, 
yapının doğusundaki ve kuzeydoğusundaki yapılanmalar açıklığa kavuştu-
rulabilmiştir.

Serapis Tapınağı merdivenleri üzerinde bulunan blokların depolama ala-
nına taşınmasından sonra mimarî elemanların kayıt altına alınmasına devam 
edilmiştir (Resim: 13)11. 2013 yılı sonu itibarı ile 272 adet mimarî elemanın bir 
veri bankasında dokümantasyonu yapılmıştır. 29 × 37 m. büyüklüğündeki 
olasılıkla 2. yüzyılın ortasında inşa edilmiş prostylos tipi tapınak, yüksek bir 
dış merdiven üzerinde yükselir. Tapınağın cephesi Prokonnesos mermerin-
den inşa edilirken, cella duvarları yerel Breş taşından oluşturulmuş ve mer-
mer ile kaplanmışlardır. Korinth sütun başlıklarına sahip ön cephenin mo-
nolitik sütunları toplam 14 metre yüksekliğinde olup üzerlerine toplam 750 
ton ağırlığındaki arşitrav, friz ve tympanum binmekteydi. Alınlığın neredeyse 
bütün blokları korunmuştur. Bu nedenle üç görünme penceresi (tanrının in-
sana görünmesi) olan alınlık rekonstrüksiyonunun kesinlik kazandığı kabul 
edilebilir. Buna ek olarak kapı kanatları bronz raylar üzerinde tekerlek ile 
kaydırılarak açılabilen yaklaşık 12 m. yüksekliğindeki ana giriş kapısı dikkat 
çekicidir. Cellanın kendisi ise arka taraftaki ana apsis ve uzun duvarlardaki 
altı niş ile düzenlenmiştir. Yandaki koridorlar, çatı katına giden bir mervide-
ne uzanırlar. Efes’teki Serapeion olarak adlandırılan yapı Anadolu’daki en 

11 Çalışmalar Efes Vakfı tarafından finanse edilmiştir, Araştırma Projesi T. Schulz-Brize 
(Regensburg Teknik Üniversitesi) tarafından yönetilmektedir.
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iyi korunmuş tapınaklardan birisidir ve yapı parçalarının boyutları nedeniyle 
Küçük Asya bölgesi için alışılmışın dışında, mimarlık tarihi açısından anlamı 
çok önemli anıtsal bir yapıdır. Geç Antik Dönemde tapınak kiliseye dönüştül-
müş ve defin alanı olarak kullanılmıştır.

Efes’teki taş duvar ve tuğla duvarların konsolidasyon çalışmalarına de-
vam edilmiştir. Bu kapsamda Meryem Kilisesi’ndeki çalışmalar bitirilebil-
miştir12. Büyük Tiyatro’nun sahne binası ve Yamaç Evler 1’in Tabernaları 
sağlamlaştırılmıştır (Resim: 14). Genel bir problem oluşturan yamaçlardaki 
toprak erezyonu kuru duvarlar yapılarak engellenmiştir. Bu amaçla Mermer 
Cadde’deki antik yapıyı kapatmış durumdaki yamaçtan akmış moloz toprak 
alınmış ve yamacın kıyısı yaklaşık 2 metre doğuya kaydırılmıştır. Bu çalışma-
lar sonucunda olasılıkla Geç Antik Döneme ait bir çeşmenin meydana çıka-
rılması mümkün olmuştur. Çeşmeden alınan moloz dolgu içerisinde biri Geç 
Antik Döneme ait portre bir baş olmak üzere iki adet heykel bulunmuştur. 
Daha sonra duvarın konsolidasyonu yapılmış ve bütün yamacın, yerel taştan 
oluşan bir kuru duvarla önü kapatılmıştır.

Serapeion’da şu anda tapınak cephesinin 200’ü aşkın bloğunun durum 
belgelemesi ve hasar kaydı yapılmıştır13. Bu sonuçlardan yola çıkılarak blok-
ların, yapının bir anatylosisi kapsamında kullanılıp kullanılamayacakları 
kontrol edilmiştir. Bu zamana kadar elde edilen sonuçlara göre alınlığın ko-
runmuş bütün blokları ve sütun kaidelerinin kullanılabileceği görülmüştür. 
Buna karşın kuvvetli hasarlar ve küçük parçalı kırıklar nedeniyle, alınlığın 
yaklaşık 750 tonluk ağırlığı da düşünülürse, çoğu orijinal olarak kullanılama-
yacak sütun gövdeleri büyük bir problem oluşturur.

2013 yılı Eylül ayında İzmir II Numaralı Bölge Kurulu’nun da onayının 
alınmasıyla geçen 50 yılın sonunda anastylosisi hasar ve bozulmalara uğra-
mış Hadrianus Tapınağı’nda restorasyon çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 

12 Çalışmalar Efes Amerikan Topluluğu tarafından finanse edilmiştir ve S. İlhan tarafından 
yürütülmüştür. 

13 Çalışmalar Efes Vakfı tarafından finanse edilmiştir. Restorasyon Projesi, M. Pliessnig (ÖAI) 
tarafından yürütülmektedir.



609

15)14. Arşitravın ve alınlığın kaldırılması ve daha sonra titizlikle temizlen-
mesi gerekmiştir. Çatlaklar enjeksiyonla kapatılmış ve tamamlayıcı madde 
uygulanmıştır. Ayrıca özellikle rölyef alanının oldukça fazla şekerlenmenin 
olduğu belirli kısımlarında olmak üzere, sağlamlaştırma yapılmıştır. Hadri-
anus Tapınağı’ndaki çalışmalara 2014 yılı kazı sezonunda da devam edilip 
çalışmalar sonlandırılacaktır.

Efes’teki restorasyon çalışmalarının değişmez bir parçası, Yamaç Evler 
2’deki duvar resimlerinin konsolidasyonudur15. 2013 yılı sonu itibarıyla Ko-
nut Birimleri 3 ve 5’in bütün fresklerinin konservasyonu yapılmış ve duvar 
resimleri yeni bir parlaklıkla ışıldamaktadır. Mevcut korunmuşluk durumu-
nun oldukça kötü olmasının yanısıra, ziyaretçi sayısının da çok olması ve 
kalıntıların cazibesi nedenleriyle Yedi Uyurlar Mağarası için bir restorasyon 
projesi düşünülmektedir16. Mevcut yapının detaylı belgelenmesi baz alınarak, 
duvar yapısının ve süslemeli yüzeylerin konsolidasyonu ile ilgili planlamalar 
yapılmış, statik ve sismolojik bilirkişi raporları hazırlanmış ve ziyaretçi akışı-
nı sağlayacak bir sistemin planlanması için görevlerdirmeler yapılmıştır.

Son olarak, Ekim ayında büyük bir başarı ile Selçuk’ta gerçekleştirilen 
Uluslararası “Sculpture in Roma Asia” Kolokyumu dikkatleri üzerine çek-
miştir. Kısmen Selçuk Belediyesi tarafından cömertçe desteklenen etkinliğe 53 
bilim insanı sunumları ve posterleri ile katılmışlardır.

14 Çalışmalar Kaplan Vakfı ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından finanse edilecektir. 
Restorasyon projesi M. Pliessnig (ÖAI) tarafından yürütülmektedir. Konu ile ilgili son olarak 
bakınız: M. Pliessnig, Die Restaurierung des Hadrianstempels in Ephesos, Antike Welt 45/1, 
2014, 4.

15 Çalışmalar Efes Vakfı tarafından finanse edilmiştir, restorasyon projesi S. Gianoli ve F. Ghizzoni 
tarafından yönetilmektedir. Konuyla ilgili son olarak bakınız: S. Ladstätter, Das Hanghaus 2 
in Ephesos: Römischer Wohnkomplex – Moderner Schutzbau – Touristische Attraktion, M. 
Müller – Th. Otten – U. Wulff-Rheidt (Editör), Schutzbauten und Rekonstruktionen in der 
Archäologie – Von der Ausgrabung zur Präsentation. Internationale Tagung vom 21.–23. 
Oktober 2009, Xantener Berichte 19 (Mainz 2011) 183-201.

16 Çalışmalar Efes Amerikan Topluluğu tarafından finanse edilmiştir, restorasyon projesi 
R. Nardi tarafından yönetilmektedir. Anıt ile ilgili son olarak bakınız: N. zimmermann, 
Das Sieben-Schläfer-zömeterium in Ephesos. Neue Forschungen zu Baugeschichte und 
Ausstattung eines ungewöhnlichen Bestattungskomplexes, ÖJh 80, 2011, 365-407.
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Resim 2: Çukuriçi Höyük, Sondaj M1 ve N6 alanlarına genel bakış.

Resim 1: Belevideki diril sondaj profili, Thera’nın Volkanik patlamasına ait Külta-
bakası (MÖ. 1630).
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Resim 4: Meryem Kilisesi yanındaki Geç Antik Dönem Rezidansı, genel görünüm.

Resim 3: Çukuriçi Höyük Taş figürin.
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Resim 5: Geç Antik Dönem Rezidansı’nın planı.
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Resim 6: Geç Antik Dönem Rezidansı’ndan pencere camları.

Resim 7: İmparator Antoninus Pius’un mektubu.
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Resim 8: Geç Antik Dönem Rezidanz sahibinin yazıtı.

Resim 9: Doğu Nekropol alanından bir lâhit.
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Resim 10: Gömü hediyeleri. Resim 11: Hamam IV, 3 boyutlu tarama.

Resim 12:  Efes Büyük Tiyaro’nun üst 
kısmında kalan Villa’nın pla-
nı.
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Resim 15: Çalışmalar sırasında Hadrian Tapınağı.

Resim 13: Merdivenleri ve cella alanı ile Serapis Tapınağı’nın 
kuzeyden görünümü.

Resim 14: Yamaç Ev 1 Tabernaları; Sağlamlaştırma öncesi ve 
sonrası görünümü.
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MİLET 2013 YILI ÇALIŞMALARI
Philipp NiEWÖhNEr*

2013 yılı Milet çalışmalarımız 12.08.2013–31.12.2013 tarihlerinde gerçekleş-
tirilmiştir. 2013 yılı çalışmalarımıza İzmir Müzesi’nden Tayfun Selçuk Bakan-
lık temsilcisi olarak katılmıştır. Çalışmalarımıza olanak tanıyan T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yar-
dımlarını esirgemeyen Bakanlık temsilcimize içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrı-
ca, Aydın Kültür Müdürlüğü ile Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve çalışmalarımız süresince tüm yardımları ve 
işbirliği için Milet Müzesi Müdürü Hasibe Akad İslam ile tüm Müze persone-
line teşekkürlerimi sunarız.

Akyeniköy Belediye Başkanlığı’na, Akköy ve Balat Muhtarlıkları’na, kazı 
bekçilerimize, kazı ekibi ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederiz. Mi-
let kazısına maddî kaynak sağlayan Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches 
Archäologisches Institut), Bochum-Ruhr Üniversitesi ile kazımızı maddi ve 
manevi olarak destekleyen Milet kazısının diger dostlarına minnettarlığımı 
belirtmek isterim. 

ı. DEPo VE YaYına YÖnEliK Çalışmaları

 2013 yılında kazı depolarının açılmasından itibaren yayına yönelik tanım-
lama, çizim, fotoğraflama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamın-
da Prof. Dr. V. Von Graeve, zeytintepe kazılarında bulunmuş olan ve büyük 
bölümü bothrostan ele geçirilmiş Arkaik Döneme ait pişmiş toprak figürinler 
ile Arkaik Dönem heykeltraşlığı üzerine yayına yönelik çalışmalar gerçekleş-

* Doç. Dr. Philipp NIEWÖHNER, Institute of Archaeology, 31 Beaumont Street, Oxford OX1 
2PG, UK/ENGLAND. Philipp.Niewoehner@arch.ox.ac.uk.
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tirmiş; Dr. G. Günay Von Graeve, Hellenistik Dönem pişmiş toprak malze-
me ve zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanında bulunmuş olan Arkaik Dönem 
takıları; Hollanda Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Neeft, Korinth 
kökenli pişmiş toprak malzeme; Kanada Waterloo Laurier Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. G. P. Schauss, Arkaik Dönem Chios ve Lakonia kökenli pişmiş top-
rak malzeme buluntuları; Rusya’nın Saint Petersburg Ermitaj Müzesi’nden 
Dr. S. Solovyev, Klâsik Dönem yapıları; Almanya Rostock Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. K. zimmermann, figürlü çatı kiremiti parçaları; Dr. Ph. Brize, Arkaik 
Döneme ait bronz tabak ve adak levhaları; Dr. H. Eiwanger ve ekibi, Arkaik 
Döneme ait bronz figürinleri; Dr. S. Savelli, bezemeli amphora buluntularι; 
Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. U. Schlotzhauer, Arkaik Dönem 
kaseleri; Romanya Bükreş Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. J. Birzescu, masa 
amphoraları; Düsseldorf’tan Dr. T. Carl, 2010 yılı bothros kazısından ele geçen 
Arkaik Dönem minyatür kaplar üzerine yayın çalışmaları gerçekleştirmişler-
dir. Ayrıca Bochum Ruhr Üniversitesi’nden Dr. N. Panteleon, Arkaik krater 
ve sürahiler; Isparta Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. F. Özcan, Hellenistik 
Dönem ve Roma Dönemi pişmiş toprak figürinleri; Berlin Alman Arkeoloji 
Enstitüsü’nden Dr. M. Krumme, Geometik Dönem keramikleri; Bochum’dan 
Mag. A. Aydemir, Arkaik Dönem mutfak kapları ve aletleri üzerine yayına 
yönelik çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

Bunun yanı sıra Münih’ten Mimar Mag. I. Blum, zeytintepe Aphrodite 
Tapınağı’nın temellerinin çizimini zeytintepe’nin genel topografik planı üze-
rine yerleştirmiştir. Prof. Dr. V. Von Graeve ve I. Blum, Aphrodite Kutsal 
Alanı’nın yayınlanması için çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

Kalabaktepe Artemis Khitone Kutsal Alanı’nda 2006-2008 yıllarında ger-
çekleştirmiş olduğumuz kazılar sırasında, Geometrik Dönem yapısı ve Pers 
tahrip tabakasından ele geçirilmiş olan buluntular üzerine Avusturya Arkeo-
loji Enstitüsü’nden I. Kowalleck, A. Vacek ve ekibi tarafından yayın çalışma-
ları sürdürülmüştür. A. Galik ile J. N. Jannsen, Kalabaktepe kazılarında bu-
lunmuş olan midye kabukları üzerindeki çalışmalarını sonlandırarak kazıdan 
ayrılmıştır. Bunun yanı sıra Faustina Hamamı’nda önceki kazılar sırasında 
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ele geçirilen buluntular üzerine Mag. N. Schwerdt ve ekibi yayına yönelik ça-
lışmalarını sürdürmüşlerdir. Tübingen Üniversitesi’nden Dr. A. Herda, Mag. 
E. Sauter ve ekibi Delphinion’dan önceki yıllarda ele geçirilmiş olan buluntu-
lar ile ilgili depo çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

PD Dr. P. Niewöhner 2013 yılı çalışmaları sırasında Geç Antik Dönem 
Milet’i ile ilgili yeni bir programa devam edilmiştir. T.Yıldırım 655 adet sikke-
nin restorasyonunu gerçekleştirmiş ve Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden 
Dr. H. Sancaktar, Doğu Roma Dönemi sikkeleri üzerine katalog çalışmaların-
da bulunmuştur. Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Dr. E. F. Fındık, 
Ortaçağ Dönemine ait Piskoposluk Sarayı’nın batısında bu sene gerçekleşti-
rilen kazı esnasında ele geçirilen Beylikler Dönemine ait seramikler üzerinde 
çalışmaya başlamıştır.

Ayrıca Heidelberg’den Dr. G. Dikbaş, Miletos Antik Kentinde gerçekleş-
tirilmiş kazılarda, Hellenistik Dönem ve Roma Dönemi evlerine ait pişmiş 
toprak buluntular üzerindeki ön çalışmasını tamamlamış olup önümüzdeki 
senelerde yayına yönelik  kapsamlı çalışmalara başlamak üzere kazıdan ay-
rılmıştır.

ıı. jEoFiziK Çalışmaları

Bochum Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Berns, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü’nden Dr. J. Fildhuth ve Kiel Üniversitesi’nden Dr. H. Stümpel so-
rumluluğunda, Dip.-Ing. E. Erkul ve diğer jeofizik ekibi üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiş olan jeofiziksel çalışmalar 2013 yılında da sürdürülmüştür. 
Tiyatro’nun üzerinde yer aldığı Kale Tepe’de, Tiyatro’nun kuzeyinde jeofizik 
çalışmalar gerçekleştirilerek, Geç Bizans Dönemi yerleşiminin planı elde edil-
miştir (Resim: 1). Buna göre, Selçuklular’ın Milet’i ele geçirmesinden sonra da 
yerleşimin bu alanda devam ettiği düşünülebilir.

Aynı zamanda, Kaletepe’nin doğu sırtları ile Humeytepe’nin güney sırtla-
rında jeomanyetik yöntemle ölçümler gerçekleştirilmiş, bu çalışmalarda An-
tik Dönem yapılarına ait bazı izler saptanmıştır.
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ııı. rEStoraSYon, onarım VE mimarlıK tariHi Çalışmaları

PD Dr. P. NİEWÖHNER tarafından başlatılan Milet’in Geç Antik Dönemi 
ile ilgili çalışmalar kapsamında 2013 yılında Geç Antik Dönem suru üzerine 
bir projeye devam edilmiştir. İyi korunmuş durumdaki Geç Dönem sur du-
varında başlangıç olarak 2013 yılında, Mimar S. Giese tarafından ölçüm ve 
çizim çalışmaları gerçekleştirilmiş olup çizimler dijital ortama aktarılarak üç 
boyutlu görünüm elde edilecektir.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.08.2013 tarihli ve 
1934 sayılı kararı doğrultusunda Aya Paraskevi Şapeli’nde korumaya yönelik 
konservasyon ve tamamlama çalışmaları, Mimar D. Göçmen denetiminde ta-
mamlanmıştır (Resim: 2).

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.08.2013 tarih-
li ve 1934 sayılı kararı doğrultusunda Faustina Hamamı Büyük Caldarium 
mekânında 3 adet kemer başlangıcının korunmasına yönelik konservasyon 
ve tamamlama çalışmaları Mimar D. Göçmen denetiminde tamamlanmıştır 
(Resim: 3).

Mimar D. Göçmen tarafından başlatılan 2013 yılı çalışmaları sırasında ise 
öncelikle her yıl olduğu gibi Faustina Hamamı genelinde bitki ve ot temizliği 
çalışmaları gerçekleştirilmiş, kökleri duvarlara zarar veren bitkiler ilâçlanarak 
duvarların korunması sağlanmıştır. 

Mimar D. Göçmen, Roma Dönemine ait Capito Hamamı’nda yeni konser-
vasyon projesinin hazırlanmasına yönelik rölöve çalışmalarına devam etmek-
tedir. Burada önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan onarım ve restoras-
yon çalışmaları Milet Kazısı’nın önemli projelerinden olacaktır. 

ıV. ÖrEn YEri BaKım VE DüzEnlEmE Çalışmaları

Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında; ziyaretçilerin kalıntılar ara-
sında yollarını bulmalarına ve ören yerindeki anıtların daha iyi anlaşılabilme-
sine yardımcı olabilmesi amacıyla bazı yeni gezi yolları düzenlenmesi işine 
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devam edilmiştir. Gezi yolları, toprağın birkaç metre altında olduğu jeoman-
yetik görüntüleme yöntemleri ile doğrulanmış olan ve Antik Dönem insula 
sistemi içerisinde yer alan Antik Dönem yol hatlarına uygun biçimde sınırları 
belirlenerek, etaplar hâlinde düzenlenmektedir. (Resim: 4). 

Ayrıca her yıl olduğu gibi 2013 yılı Milet çalışmaları kapsamında da ören 
yerinin bakım ve düzenlenmesine yönelik geniş çapta bitki temizliği gerçek-
leştirilmiş olup zararlı bitkiler tüm sezon boyunca ilâçlanarak yok edilmiştir. 
Temizlik çalışmalarının ağırlık noktasını Tiyatro Tepesi’ndeki, Humeyte-
pe’deki Roma Dönemi hamamındaki ve Güney Pazar Yeri üzerindeki ziya-
retçi (kış) yolundaki çalışmalar oluşturmuştur. 

Ayrıca Mimar Dipl. Ing. M. Taschner korumaya yönelik kapsamlı bir alan 
yönetimi planının hazırlıklarına devam etmiştir.

ziyaretçilerin kalıntılar arasında yollarını bulmalarına ve ören yerindeki 
anıtların daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olması amacıyla içeriği harita ve 
resimlerle desteklenmiş Türkçe, Almanca, İngilizce versiyonu bulunan bro-
şür, A. Vardar ve Mimar Dipl. Ing. M. Taschner tarafından hazırlanmış olup 
basım aşamasına gelmiştir (Resim: 6 ve 7).

Milet’in Humeitepe’deki liman kapısının bulunduğu bölümde yer alan 
eski kazı çukuru, ziyaretçi güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniy-
le, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2013 tarihli ve 
167508 sayılı izinleri doğrultusunda kapatılmıştır. Söz konusu çalışma iş ma-
kinesi kullanılmaksızın insan gücüyle, alt seviyelere dere kumu, üzerine elen-
miş toprak serilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kapama işlemi, ziyaret-
çilerin liman giriş kapısını algılayabilmesi amacıyla belli bir seviyeye kadar 
gerçekleştirilip sonlandırılmıştır (Resim: 8).

Kasım ayında, Bakanlığın talebi üzerine ve onlarla yapılan sözlü anlaşma 
uyarınca, ören yeri merkezinin topografik haritası, ziyaretçi yollarını da içe-
recek şekilde yeniden ölçülmüştür. 



622

V. Kazı Çalışmaları

Bir sondaj çalışmasıyla, Piskopos Sarayı’nın, batısında yer alan peristilli 
bir girişe sahip olup olmadığının anlaşılmasına çalışılmıştır. Böyle bir durum-
da, ziyaretçi güzergahında bu yeni durumun göz önüne alınması gerekecekti. 

Kazı çalışmalarına, sarayın batısında 2 x 2 m. ebadında kuzey-güney akslı 
yan yana 2 açma ile başlanmıştır. Kuzeyde, 1 numaralı olarak adlandırılan 
açmada yüzeyden yaklaşık 0,5 m. derinlikte, doğu-batı uzantılı, açmayı boy-
dan boya geçen, irili ufaklı, düzgün olmayan çeşitli form ve ölçülerde taşlar-
la oluşturulmuş, 4 sırası korunmuş, Beylikler Dönemine ait bir duvar temeli 
ortaya çıkmıştır. Duvarın alt iki sırası üstteki iki sıraya oranla kuzey tarafta 
daha geniştir (Resim: 9). 

Güneydeki, 2 numaralı olarak adlandırılan 2 x 2 m. ölçülerindeki açmada, 
üst seviyelerde beylik dönemine ait bir mimarî ile karşılaşılmamış, bu seviye-
nin altında, açmanın kuzeyinde, yandaki saraya ait yıkıntılarla oluşmuş kalın 
bir dolgu tabakası ortaya çıkmıştır. Bu dolgu içerisinde, genellikle küçük bo-
yutlu taş ve tuğla parçalara yoğun olarak rastlanmıştır. Saray yıkıntısına ait 
olan bu dolgu içerisinden sağlam kalan tuğla ve mermer parçalarının sonra-
dan kullanılmak üzere toplanmış olabileceği düşünülmektedir. 

2 No.lu açma, güneye ve doğuya doğru 2 x 2 m. ebadında 3 adet açma ile 
genişletilmiş ve oluşan 4 x 4 m. ölçülerindeki genişletilmiş açmaya 6 No.lu 
açma adı verilmiştir. Açmanın doğu kısmında, yandaki sarayın modern du-
varı inşa edilirken oluştuğu düşünülen modern bir dolguyla karşılaşılmıştır. 
Saray yıkıntısına ait orijinal dolgunun alt seviyelerinde, yüzeyden yaklaşık 
2,5 m. derinlikte, açmanın batı tarafında şekilsiz taşlar ve ikinci kez kullanım 
görmüş kırık tuğlalar ile oluşturulmuş çeşitli duvarlar ortaya çıkmıştır. Bir 
anahtar deliği formunda bütün oluşturan bu duvarların basit bir su kanalı 
sisteminin parçası olabileceği düşünülmektedir.

Kanal tabanı ve çevresinde ele geçirilen pişmiş toprak malzemelerin ön 
incelenmesinden hareketle, bu kalıntılar Roma İmparatorluk Dönemine tarih-
lenmektedir. 6 numaralı açmada Ortaçağ Dönemine ait herhangi bir yapı ka-
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lıntısına rastlanmamış olması ve alt seviyelerde saraydan önceki döneme ait 
su kanalı yapı parçasının ortaya çıkması, beklenen peristilin aslında var olma-
dığının anlaşılmasını sağlamıştır. Böylece, Erken Ortaçağ Dönemine ait pe-
ristilli saray yapılarının aksine Miletos antik kentindeki Piskopos Sarayı’nın 
bir peristile ve dolayısıyla peristilli bir girişe sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.

Kazı sonucu açılmış ve ziyaretçiler için tehlike arz eden 1 ve 6 No.lu aç-
malar, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
20.08.2013 tarihli ve 183528 sayılı izinleri doğrultusunda iş makinesi kullan-
maksızın, insan gücüyle, alt seviyelere dere kumu, üzerine elenmiş toprak 
serilmesi yöntemiyle kapatılmıştır.

Vı. Drıll SonDajları

Milet antik kenti bilindiği üzere Menderes Nehri ağzında konumlanmıştır. 
Menderes Nehri’nin binlerce yıldır taşıdığı alüvyonlu toprak, bir zamanlar 
deniz kıyısında olan Milet’in zamanla kıyıdan kilometrelerce içeride kalma-
sına neden olmuştur. Kazı heyeti bünyesindeki bir ekip tarafından yıllardır, 
Milet’in Antik Dönem sahil şeridinin tespitine yönelik çok sayıda ve farklı 
noktalarda drill sondaj çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Drill sondaj yön-
tem olarak, birbirine eklenebilen küçük çaplı demonte boruların insan gü-
cüyle yönetilen darbeli bir çakıcı vasıtasıyla zemine saplanıp çıkarıldıktan 
sonra, elde edilen kesitin analizi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bugüne 
kadar gerçekleştirilen söz konusu çalışmalarda yayın aşamasına gelinmiştir. 
Ancak, hâlen cevabı bulunmak istenen bazı küçük hususlar kaldığı belirtil-
mektedir. Bu nedenle, bu sene son kez olmak üzere, çıkacak bilimsel nitelikli 
yayının tamamlanmasına yönelik olarak, Antik kentin yedi farklı noktasında 
drill sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda Kaletepe ile Humeytepe 
arasında, Antik liman ağzı olduğu düşünülen alanın güneyinde belirlenmiş 
noktada, bu seneki ilk drill sondajı gerçekleştirilmiş olup diğer noktalardaki 
çalışmalar sürmektedir.
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Vıı. maĞara’Da GErÇEKlEştirilEn tEmizliK Çalışmaları

Milet antik kenti tiyatrosunun altında yer alan, 1900’lü yılların başların-
da kazısı yapılmış mağaranın zemininde zaman içerisinde birikmiş toprak 
tabakasının temizlenmesi, böylece ziyaretçilerin güvenli ve kuru bir şekilde 
mağarayı gezebilmelerinin kolaylaştırılması ve mağaranın fonksiyonu ile 
kullanım dönemlerinin anlaşılabilmesi amacıyla temizlik çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir (Resim: 10 ve 11).

Yüzeydeki ince toprak tabakası içerisinde pişmiş topraktan bazı parmaklar 
bulunmuştur. Bunlar, Korinth ve Güney İtalya örneklerinde olduğu gibi iyi-
leşme amaçlı kutsal alana bırakılmış adaklar olmalıdırlar. Bu nedenle, Milet 
antik kentindeki mağaranın da iyileştirici gücü olduğuna inanılan bir tanrı ya 
da tanrıçaya ait kutsal alan olarak işlev gördüğü düşünülmektedir (Resim: 12).

Mağaranın tavanını destekleyen merkezî payenin ön kısmında kenarla-
rı düzgün olmayan enine dörtgen formlu, yaklaşık 1 m. derinlikte küçük ve 
sığ bir su havuzu keşfedilmiştir. Havuzda yapılan temizlik esnasında, bunun 
içerisine atılmış durumda, burunları ve birinin ağızdan alt kısmı eksik, 3 adet 
heykel başı, 1 adet başı eksik büst parçası ve 1 adet heykel başı parçası bu-
lunmuştur (Resim: 13 ve 14). Havuzdan, aynı zamanda, M.S. 4.-5. yüzyıllara 
tarihlenen bazıları sağlam durumda kandiller ve çatı kiremiti parçaları ele 
geçirilmiştir. Böylece mağaranın 4. ve 5. yüzyıllardan itibaren kutsal alan iş-
levini kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Hıristiyanlığın yaygınlaşıp, imparator 
Theodosius I’in geç 4. yüzyılda pagan kültlerini kaldırdığı dönemde, bu hey-
keltıraşlık eserlerini tahrip edilip yok olmaktan kurtarmak için birilerinin ma-
ğaradaki kuyuya saklamış olabileceği düşünülmektedir.

Vııı.  milEt KazıSı ProjElErinin YaYınlanmaKta olDuĞu 
2013/2014 YılınDaKi YaYınlar

- H. Brückner – A. Herda – M. Müllenhoff – W. Rabbel – H. Stümpel, On 
the Lion Harbour and other Harbours in Miletos. Recent Historical, Archaeo-
logical, Sedimentological, and Geophysical Research, Proceedings of the Danish 
ınstitute at athens 7, 2014, 49-103.
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- N. Erhardt, Archaische Vasengraffiti aus dem milesischen Aphrodite-He-
iligtum in Oikus, in:  G. Kalaitzoglou – G. Lüdorf (ed.), Petasos. Festschrift für 
Hans lohmann (Paderborn 2013) 119-127.

- N. Erhardt – W. Günther, Hadrian, Milet und die Korporation der mile-
sischen Schiffseigner. zu einem neu gefundenen kaiserlichen Schreiben, Chi-
ron 43, 2013, 199-220.

- V. von Graeve, Das Aphrodite-Heiligtum von Milet und seine Weihe-
gaben, in: I. Gerlach – D. Raue (ed.), Sanktuar und ritual. Heilige Plätze im 
archäologischen Befund, Menschen – Kulturen – Traditionen. Forschungscluster 
4 vol. 10 (Rahden 2013) 5-17.

- V. von Graeve, Thalesin Gözlerile Milet, in: miletos’lu Filozoflar. thales, 
anaksimandros ve anaskimenes, anadolu’da Felsefeye Yolculuk 3 (baskıda).
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Resim 1: Milet 2013, Kaletepe’de gerçekleştirilen jeomanyetik ölçümlerin plana işlenmiş haline 
ilişkin bir örnek.
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Resim 3:  Milet 2013, Faustina Hamamı, bü-
yük caldarium mekanında kemer 
başlangıcının korunmasına yöne-
lik konservasyon ve tamamlama 
çalışmalarından sonra.

Resim 2:  Milet 2013, Aya Paraskevi Şapeli, korumaya yönelik konservas-
yon ve tamamlama çalışmalarından sonra.
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Resim 4: Milet 2013, gezi yolları düzenleme çalışmaları.

Resim 5: Milet 2013, Humeitepe‘deki Roma hamamι, temizlikten sonra.
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Resim 6: Milet 2013, broşür örneği, Türkçe versiyonu, ön yüz.

Resim 7: Milet 2013, broşür örneği, Türkçe versiyonu, arka yüz.
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Resim 8:  Milet 2013, Humeitepe’deki liman kapısı açmasının doldurulduktan sonraki genel gö-
rünümü.

Resim 9:  Milet 2013, Episkopos Sarayı, 1 No.lu açmanın kazı tamamlandıktan sonraki genel gö-
rünümü.
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Resim 10: Milet 2013, mağara ve çevresinin genel planı.

Resim 11: Milet 2013, mağaranın temizlikten sonraki görünümü.
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Resim 13:  Milet 2013, mağaradaki havuz içe-
risinde ele geçirilen mermer hey-
keltıraşlık eseri.

Resim 14:  Milet 2013, mağaradaki havuz içe-
risinde ele geçirilen mermer hey-
keltıraşlık eseri.

Resim 12: Milet 2013, mağarada ele geçirilen pişmiş toprak parmakların bir bölümü.
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TRİPoLİS 2. SEZoN
KAZI vE RESToRASYoN RAPoRU: 2013

bahadr duMaN*
hüseyin baysal

Tripolis 2013 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma çalışmaları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2013 ta-
rih ve 30096 sayılı karar - izni ile Denizli Müze Müdürü H. Hüseyin Baysal’ın 
başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır 
Duman’ın bilimsel danışmanlığında, 01.04.2013 – 30.11.2012 tarihlerinde 32 
işçi ile gerçekleştirilmiştir1. Çalışmalar, Tripolis antik kentinin GPS yardımıy-
la topografik haritanın yapılması, yüzeyde görülen yapıların planlarının çıka-
rılması ve topografik harita üzerine yerleştirilmesi, jeo-radar çalışmaları, kazı, 
onarım ve koruma çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. 

a) toPoGraFiK Haritanın VE YErlEşim Planının ÇıKarılmaSı: 
Tripolis’te 1994, 2007 - 2009 yıllarında Denizli Müze Müdürlüğü’nün başkan-
lığında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak kentin topografik ve yerleşim 

* Yrd. Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü, 
Denizli/TÜRKİYE. bduman@pau.edu.tr

 H. Hüseyin BAYSAL, Denizli Müze Müdürü, Denizli/TÜRKİYE.
1 Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Denizli Valiliği, Denizli İl Özel 

İdaresi, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Brimi, Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi, Yenicekent 
Belediyesi ve TÜRSAB tarafından desteklenmektedir. Çalışmalara Heyet Üyelesi olarak 
Yrd. Doç. Dr. Erim Konakçı, Uzm. Kerem Demir, Prof. Dr. Francesco Guizzi,  Dr. Alister 
Filippini, Doç. Dr. Fahriye Bayram, Doç. Dr. Tamer Korolay, Doç. Dr. Gürkan Semiz, Yrd. 
Doç. Dr. Barış Semiz, Doç. Dr. Ali Haydar Kayhan,  Arş. Gör. Barış Yener, Uzm. Saadet Mutlu 
Kaytan, Öğr. Gör. Ali Bedrettin Boz, Öğr. Gör. Çağrı Murat Tarhan; Arkeologlar: Mehmet 
Ok, Mehmet Aksu, Gaye Boz, Arzu Deniz Karabeyin, Pınar Sarıhan, Burcu Derin, Aslı Güneş 
Eren, Sezer Sayan, İzzet Önal, Cemal KABA, Fırat Baranaydın; Restoratörler: Özgür Gemici, 
Yeşim Batmaz; Öğrenciler: Emre Baş, Özgün Biçgel, Nuray Atlas, Ali Ilgaz, Narinç Yorgun, 
Yavuz Deniz, Şaziye Nur Ayan, İlkay Gizem Ölem katılmışlardır.
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planı ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. 2012 yılında başlanan antik kentin 
topografik planının çıkarılmasına bu yıl da devam edilmiştir. Çalışmalarda 
kentin tamamında topografik harita çıkarılmış ve harita üzerine mevcut yapı-
lar ölçekli olarak yerleştirilmiştir (Resim: 1). 

B) jEo – raDar taramaları: Toprak altında kalan mimarî yapıları 
belirlemek amacıyla belirlenen alanlarda GIS (Geographic ınformation System) 
yöntemi ile yüzey taramaları yapılmıştır. Antik kentte toplam 1939 m2.lik 
alanda jeo-radar taramaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar topog-
rafik harita üzerine işlenmiş ve taramalar sonucunda antik kentin ızgara pla-
na sahip olduğu ve 60x45 m.lik insulalarla (parsel-ada) oluşturulduğu tespit 
edilmiştir.

C) Kazı Çalışmaları: 2013 kazı çalışmaları, Kemerli Yapı, Kemerli Yapı 
Batı Portiği, Erken Bizans Kilisesi 4, Ara Sokak 2, Roma Dönemi Tabernaları 
ve Mozaikli Villa olmak üzere 6 farklı sektörde gerçekleştirilmiştir.

C.1) Erken Bizans Kilisesi 4: Kazı çalışmalarına ilk olarak 2012 yılında 
başlanan yapı, kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde ve Erken Bizans Sur 
Duvarı’nın kuzeyinde ve Kemerli Yapı’nın da güney bitişiğinde bulunmak-
tadır. Hierapolis Caddesi’nin kuzey uzantısı olan Ara Sokak 2 üzerinden gi-
rişi bulunan yapıda, batıdaki narteks bölümünden sonra naos ve sonrasında 
doğuya bakan bir apsis bölümü gelmektedir. Doğu-batı yönlü uzanan kilise 
16.45x6.05 m. ölçülerinde olup çatı yüksekliği 6.99 m.dir. Kilisenin zemininde 
almaşık düzende dörtgen pişmiş toprak tuğlalar, traverten bloklar ve yer yer 
de mermer plâkalar kullanılmıştır. Kilisenin güneyindeki Erken Bizans Dö-
nemi sur duvarı, narteks bölümünün güney duvarı olarak kullanılmıştır Söz 
konusu duvarın önünde de kuzey duvarı önünde olduğu gibi 30 cm. yüksek-
liğinde, 1.75 m. uzunluğunda ve 60 cm. derinliğinde bir seki bulunmaktadır. 
Narteks bölümünün kuzeydoğu köşesinde yapılan çalışmalarda yoğun şekil-
de renkli fresk parçaları açığa çıkarılmıştır. Narteks bölümünden, 3.40x3.25 
m. ölçülerindeki koridor biçimindeki naos bölümüne geçilmektedir. Naosun 
duvarları farklı ölçülere sahip traverten bloklarla örülmüştür. Kuzey duvarı 
üzerinde, bir kısmı korunabilmiş iki Aziz betimlemesi bulunan fresk (10. yy.), 



635

güney duvarı üzerinde ise Grekçe yazıt bulunan bir başka fresk (5.yy) ortaya 
çıkarılmış ve her iki fresk üzerindeki restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
tamamlanmıştır (Resim: 2). Kilisenin kullanım evrelerini tespit etmek amacıy-
la apsis güney duvarı önünde bir sondaj açılmıştır. 2.30x1.10 m. ölçülerindeki 
sondaj çalışmasında 0.59x1.10 m. ölçülerinde traverten bir blok ile karşılaşıl-
mıştır. Bu bloğun çevresinde oldukça tahribat görmüş taban tuğlaları, düzen-
siz şekilde yerleştirilmiş mermer parçalar ve traverten parçalar görülmüştür. 
Açığa çıkarılan söz konusu tuğla zemin, kilisenin ilk kullanım evresine (M.S. 
5. yy.) ait olmalıdır (Resim: 3). 

Kilise’de gerçekleştirilen çalışmalarda M.S. 10. yy.a tarihlendirilen dış yü-
zeyi beyaz boyalı seramik parçaları bulunmuştur. Bu seramikler kilisenin 2. 
kullanım evresine ait olmalıdır ki aynı döneme tarihlendirilen 1 adet bronz 
sikke2 kilise zemininde ele geçirilmiştir. Ayrıca naos bölümünün kuzey du-
varında, üzerinde aziz betimlemesi bulunan fresk de bu iki veriye destekler 
niteliktedir. 

C.2)  ara Sokak 2: 2012 yılında kazısına başlanan sokağın Hierapolis 
Caddesi’nin kuzey uzantısı olduğu tespit edilmiştir. Cadde üzerinde yaklaşık 
5 m. lik dolgu kazılarak 22.90 m. uzunluğundaki kısmı ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 4). 

C.3) Kemerli Yapı Batı Portiği: Kemerli Yapı’nın batısında, Erken Bizans 
Kilisesi 4’ün kuzeyinde bulunan alanın kazılan kısmı 4.32x11.60 m. ölçüle-
rindedir. Tuğlalardan oluşturulan taban döşemesi 7.80x3.20 m.lik bir alanı 
kaplamakta ve kuzey-güney yönlü uzanmaktadır. Portiğin doğu kısmını ku-
zey-güney yönlü bir duvar hattı sınırlamaktadır. 2. evrede (M.S. 4. yy.) inşa 
edilen 3.20 m. yüksekliğindeki duvarın, 1.65 m. yüksekliğindeki kısmı in situ 
açığa çıkarılmıştır. Doğu duvarının güney ucunda Kemerli Yapı’ya girişi sağ-
layan 1.40 m. genişliğinde bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Duvarın toplam 
uzunluğu 8.20 m. olup kalınlığı 75- 80 cm. arasında değişmektedir. Söz ko-
nusu duvar üzerine, postamentli kaide ve 3.90 m. yüksekliğindeki sütunlar 

2 TR.13.EBK4.S.07 buluntu  No.lu sikke İmparator VII. Konstantinos-II. Romanos Dönemi’ne 
ait bir follistir (M.S. 950-959).
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ve başlıklar yerleştirilmiştir. Portiğin batısını ise kuzey-güney yönlü 1.21 m. 
yüksekliğindeki stylobat duvarının sınırladığı belirlenmiştir. Erken Bizans 
Kilisesi 4’ün kuzey taşıyıcı ayağından başlayarak kuzeye doğru devam eden 
ve 13 m.lik kısmı açılan duvar üzerinde kuzeye doğru 2.30 m. aralıklarla beş 
kaide in sütü  açığa çıkarılmıştır. Kaidelerin üzerine gelen yükseklikleri 334-
340 cm. arasındaki sütun ve 35-37 cm. olan palmet bezemeli başlıklar cadde 
üzerine yıkılmış olarak bulunmuştur (Resim: 4). 

C.4) Kemerli Yapı: Sütunlu caddenin kuzey bitişiğinde yer alan Kemerli 
Yapı, doğu-batı yönlü uzanmakta olup dikdörtgen bir forma sahiptir. Batısın-
daki portikten (Sütunlu Galeri) ve güneyindeki tabernalardan yapıya girişler 
bulunmaktadır. Geç Helenistik- Erken Roma Döneminde inşa edilen Kemerli 
Yapı, 10.60x 36.35 m.dir. 14 adet sütun üzerinde yükselen 20 kemer, iki kori-
dor oluşturmaktadır. 4.65-4.75 m. arasında değişen açıklığa sahip kemerlerin 
üzerinde de 88 adet çatı bloğu günümüze kadar korunagelmiştir. Kemerli 
Yapı’da kullanılan bloklarını bölgenin yerel malzemesi olan traverten ve di-
ğer tortul kayaç türlerinden yapıldığı belirlenmiştir. Yapının beden duvarları 
ve kemerleri taşıyan sütun ve başlıkları orijinalinde mermer görüntüsü ver-
mek amacıyla beyaz renkli sıvaya sahiptir, ancak sıvaların küçük bir kısmı 
günümüze kadar korunabilmiştir. Kemerli Yapı içerisindeki kazı çalışmaları, 
yapının çatısında ve içinde olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. 0.80-
1.20 m. genişlikte, 2.30-3.05 m. uzunlukta ve ortalama 40 cm. kalınlığındaki 
çatı blokları, yapıya paralel olarak doğu-batı yönlü yerleştirilmiştir. Orijina-
linde 91 adet çatı bloğu bulunan yapıda 88 adet blok günümüze kadar koru-
nabilmiştir. 4.95 m. yükseklikteki kuzey duvarı üzerinde, çatı blokları seviye-
sinde 10 adet ışıklık ve havalandırma boşluğu bulunmaktadır. 1. kemer dizisi 
ile 2. kemer dizisi arasından başlayarak 10. ve 11. kemer dizisi arasına kadar 
her bir kemer dizisi arasında ışıklık ve havalandırma boşluklarının yükseklik-
leri 0.65-1.05 m., genişlikleri 55-90 cm. ve  derinlikleri de 45-80 cm. arasında 
değişmektedir. 6. kemer dizisi ile 9. kemer dizisi arasındaki havalandırma 
boşluklarının kenarlarında yuvalar bulunmaktadır. Bahsi geçen yuvalar, ha-
valandırma boşluklarının üzerine güvenlik amaçlı yapılmış olan ızgara biçi-
mindeki mazgalların oturduğu yuvalar olmalıdır. Duvar üzerinde 6 adet tra-
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verten bloktan konsol bulunmaktadır. 3. ve 4. kemer dizilerinin kuzey kemer-
leri arasından başlayarak 8. ve 9. kemer dizilerinin kuzey kemerleri arasında 
son bulan söz konusu konsol blokları ortalama 55 cm. yüksekliğinde, 60 cm. 
genişliğinde ve 55 cm. derinliğindedir. Yapının güney duvarının yüksekliği 5 
m., kalınlığı 75 cm.dir. Çatı seviyesinde duvar üzerinde 5 adet ışıklık ve hava-
landırma boşluğu bulunmaktadır. Güney duvarının ortaya yakın yükseklik-
teki bölümünde ise belli aralıklarla yükseklikleri 83-90 cm., genişlikleri 63-75 
cm. ve derinlikleri 75-80 cm. olan 6 adet pencere yer almaktadır. Yapının gü-
neyine M.S. 3. yy. da tabernaların inşa edilmesiyle bir kısmının sonraki evre-
de kapatıldığı belirlenmiştir. Yine güney beden duvarı üzerinde, tavandan 
80-85 cm. aşağıda, boyları 22-27 cm., genişlikleri 36-25 cm. ve derinlikleri 28-
33 cm. olan 30 adet ahşap hatıl yuvası bulunmaktadır. Batıdan doğuya 3. ve 4. 
kemer dizisinden başlayarak korunamamış durumdaki 11. ve 12. kemer dizi-
lerinin arasına kadar devam etmektedir. Güney duvarda 2 adet kapı açıklığı 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki 9. ve 10. kemer dizileri arasında bulunmakta 
olup Kemerli Yapı’nın güney bitişiğindeki Mekân B olarak adlandırılan taber-
naya açılmaktadır. 1.70 m. genişliğindeki kapı boşluğu 1.90 m. yüksekliğinde-
dir. Kapı boşluğunun üzerinde lento bulunmazken, 5 adet traverten bloktan 
oluşan bir kemer yer almaktadır. 11. ve 12. kemer dizilerinin güney kemerleri 
arasındaki kapı boşluğu 1.10 m. genişliğinde, 1.90 m. yüksekliğindedir. Ke-
mer dizilerinin ortada oturdukları sütunlar 1.26- 1.75 m., Dorik başlıkları ise 
37-66 cm. arasında farklı yüksekliklere sahiptir. Yapı kemerlerini taşıyan sü-
tunların biçimleri standart değildir. Yapının ortasına yakın bir bölümde ke-
mer dizisinin duvarlara oturduğu alanlarda, kemerlerin altında 2 adet blok 
açığa çıkarılmıştır. Traverten söve bloklarından kuzeydeki söve 2.50 m. yük-
sekliğinde, 55 cm. genişliğinde ve 38 cm. derinliğindedir. Güneydeki söve 
bloğu ise 2.50 m. yüksekliğinde, 55 cm. genişliğinde ve 43 cm. derinliğinde-
dir).  Güneydeki söve bloğunun altında 184.48 m. kodunda 80x90 cm. ölçüle-
rinde bir kaide bulunmaktadır. Gerek, 6. sütunun tıraşlanması gerekse bağlı 
bulunduğu kemerin kuzey ve güney uçlarında traverten blok bulunması ve 6. 
sütuna ait başlığın, kuzeybatı ve güneybatı köşelerinin de kırık olması bu 
alanda bir kapı olabileceğini düşündürmektedir. Yapı, ilk evresinde, 6. kemer 
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dizisinden bir kapıyla, doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüş olmalı, an-
cak ikinci kullanım evresinde (M.S. 4. yy.) söz konusu kapı sökülerek iptal 
edilmiştir. Yapının çatı bloklarının bir kısmının kaldırılmasıyla yapı içerisin-
de 188.43 m. kodunda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda 
batıdan doğuya doğru 4- 10. kemer dizileri arasında 187.40-187.30 m. aralığın-
da yanık bir tabaka tespit edilmiştir.Yapı içerisinde gerçekleştirilen çalışma-
larda yapının çeşitli yerlerinde kemer altlarında ve sütun aralarında ve ana 
zemin seviyesinden yukarıdaki çeşitli kodlarda en az iki evreye ait duvarlar 
ile karşılaşılmıştır. Çay taşı, tuğla, traverten ve devşirme mermer malzemele-
rin toprak harç ile örülmesiyle basit ve düzensizce yapılmış olan bu duvarlar, 
yapı içerisinde geç dönemde (M.S. 4- 5. yy.) yapılan düzenlemelerle ilgili ol-
malıdır. Kemerli Yapı’nın asıl işlevini kaybettikten sonra en az iki farklı za-
manda farklı amaçlar için gerek kemer altlarının, gerekse sütun aralarının 
duvarlar ile kapatılarak yapının küçük mekânlara bölündüğü anlaşılmakta-
dır. Özellikle üst kodlarda sütun başlıkları seviyesinde kemerleri kapatmak 
için örülmüş duvarlar yapının belli kısımlarının alçak mekânlara bölünerek 
olasılıkla hayvan ağılı olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Yapı 
içerisindeki azı çalışmalarında 1- 4. kemer dizilerinin güney ve kuzey kemer-
leri 184.70-184.62 m. arasında değişen kodlarda, sıkıştırılmış toprak zemin 
açığa çıkarılmıştır. zemin Kemerli Yapı’nın ikinci bir uzun süreli kullanım 
evresinin olduğunu göstermektedir. Çalışmalarda ele geçirilen sikkelerden ve 
seramik formlarından elde edilen verilerden yola çıkılarak söz konusu ikinci 
kullanım evresi M.S. 4. yy.’a tarihlendirilmektedir. Söz konusu zemin üzerin-
de, 185.00-184.77 m. kod aralığında yapılan kazı çalışmalarında, 5. kemer di-
zisinin güney kemeri altında, “Define 1” olarak adlandırılan 97 adet bronz 
sikke bulunmuştur. Yapılan incelemelerde söz konusu sikkeler M.S. 337-392 
yıllarına tarihlendirilmiştir. 6. ve 7. kemer dizisinin güney kemerleri arasında, 
kuzeybatı- güneydoğu yönlü bir künk hattının kuzey ucu açığa çıkarılmıştır. 
Künk hattı, 4. ve 5. kemer dizisinin kuzey kemerleri arasından 6. ve 7. kemer 
dizisinin güney kemerlerinin arasına doğru zemin seviyesinin altından de-
vam etmektedir. 5. ve 6. kemer dizilerinin kuzey kemerleri arasında açılan 
sondajda künk hattının 1.43 m. lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Roma Dönemi 
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zemin seviyesinin altında bulunması bu künk hattının, yapının ilk evresine 
(Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi) ait olduğunu göstermektedir. zemin 
altındaki söz konusu künk hattına, yapı dışından, kuzey duvarı üzerinden 
zemine doğru inen başka bir künk ile su geldiği düşünülmektedir. Bahsi ge-
çen künk korunamamış olup künk hattının kuzey duvardan içeri girdiği alan 
ve künk yuvaları bellidir. Yapı içinde zemin altından devam eden künk hattı, 
yapının güney duvarı üzerinde 1.40 m. yüksekliğe çıktıktan sonra Mekân A 
olarak isimlendirilen tabernaya girmektedir. Bu kısmında da korunamamış 
olan künk hattının duvar üzerindeki yuvaları görülebilmektedir. İlerleyen 
kazı çalışmalarında 2. evreye ait zeminin yaklaşık 45 cm. alt kodunda, yine 
sıkıştırılmış topraktan yapılan, yapının orijinal zemini açığa çıkarılmıştır. Geç 
Hellenistik - Erken Roma Döneminde yapıyla birlikte inşa edilen orijinal ze-
min, yapının güney yarısında 184.24-184.12 m. kot aralığında değişirken, ya-
pının kuzey yarısında da 184.22-184.05 m. kot aralığı arasında tespit edilmiş-
tir. Yapının orijinal zemini üzerinde, 1. kemer dizisinin güney kemeri altında 
traverten malzemeden yapılmış eşik bloğu açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney 
yönlü 1.85 m. uzunluğundaki eşik bloğunun doğu-batı yönlü 48 cm. genişli-
ğindeki kısmı açığa çıkarılmıştır. Kemerli Yapı’nın ilk evresinin (Geç Helle-
nistik-Erken Roma Dönemi) kapısına ait olmalıdır. Yapının batısında ilk evre-
ye ait bir eşik bloğunun bulunması, ilk evrede yapının batısını sınırlayan bir 
duvar olduğunu ve duvar üzerinde de bir kapı olduğunu göstermektedir. 
Ancak yapının 2. kullanım evresinde M.S. 4. yy.’da yapının portiğinin yeni-
den düzenlenmesiyle birlikte bu alana da 3. 20 m. yüksekliğinde bir duvar 
inşa edilmiş ancak bunun bir kısmı günümüze kadar korunabilmiştir. 2. evre-
de bahsi geçen duvar üzerine 1.40 m. genişliğinde yeni bir kapı boşluğu bıra-
kılmıştır. 2. evreye ait duvar ve kapı boşluğuna portikten 3 basamaklı merdi-
ven ile çıkılarak Kemerli Yapı’nın 2. kullanım evresindeki zeminine ulaşıl-
maktadır. Kemerli Yapı kazı çalışmalarında toplam 3589 adet buluntu numa-
rası verilen eser ele geçirilmiştir. Bunlar; 1864 adet sikke, 1081 adet kemik 
eser(iğ, öreke, takı, iğne, tıp aleti, zar, saç tokası), 289 adet metal eser, 251 adet 
pişmiş toprak eser, 38 adet mermer eser, 44 adet yazıt parçası, 15 adet cam 
eser, 1 adet altın minyatür unguentarium ve kumaş parçalarıdır. Yapı içerisin-
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de ele geçirilen seramik buluntuların tarihleri Geç Helenistik Dönem’den 
M.S. 6. yy.a kadar kesintisiz olarak devam etmektedir. Yapının kuzey yarısın-
da, zemin üzerinde yer yer yanık alanların olması, yoğun miktarda demir 
cüruflarının, yarı işlenmiş ya da taslak halde kemik eserlerin, pişmiş toprak-
tan kalıp parçalarının bulunması, özellikle kuzey koridorunun işlik ya da 
atölye olarak, güney koridorunda üretilen eserlerin depolandığı alan olarak 
kullanıldığını göstermektedir (Resim: 5). 

C.5)  tabernae: Erken Bizans Kilisesi 4’ün doğu bitişiğinde, Sütunlu Cadde 
ile Kemerli Yapı arasındaki alanda yer alan tabernalar 3 mekândan oluşmak-
tadır (Resim: 6). 12x7 m.lik alanı kaplayan mekânlar, güneyindeki Sütunlu 
Cadde’ye ve kuzeyindeki Kemerli Yapı’ya açılmaktadır.

C.5.1) mekân a: Erken Bizans Kilisesi 4’ün doğu bitişiğinde, Mekân C ola-
rak adlandırılan tabernanın da batı bitişiğinde bulunan mekân, 7x1.80 m. iç 
ölçülerine sahiptir. Sütunlu Cadde’nin kuzeyine M.S. 4. yy. sonunda sur du-
varının inşa edilmesiyle caddenin sütunları ve yine Dorik üst yapı mimarî 
elemanları sur duvarının içerisinde kalmıştır. Bahsi geçen sur duvarı ve içe-
risindeki sütun ve mimarî elemanlar mekânın güney duvarı olarak kullanıl-
mıştır. M.S. 5. yy.da mekânın batısına kilisenin inşa edilmesiyle, mekânın batı 
duvarı tahrip edilmiş ve mekân daraltılmıştır. Bugün yüzeyde görünen kısım 
aslında Mekân A’nın küçük bir kısmıdır. Mekânın doğu duvarı 80 cm. kalın-
lığında, 7 m. uzunluğunda olup üstten 1.40 m.lik kısmı 5 cm. kalınlığındaki 
kerpiçlerden yapılmışken mermer, çay taşı, traverten parçaları ile oluşturu-
lan taş duvar örgüsü izlemektedir. Duvar üzerinde krem renk ana fon üze-
rine kırmızı ve siyah renkler kullanılarak yapılmış bordürlerden oluşturulan 
freskler açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Söz konusu fresklerde panolar siyah 
renkte dikey ve yatay çizgilerle sınırlandırılarak oluşturulmuştur. Panoların 
içerisinde yapılmış geometrik ve bitkisel betimlemelerin ise yoğun tahribat 
sebebiyle zamanla döküldüğü görülmektedir. Güneydoğu köşede, ‘Mekân C’ 
olarak adlandırılan tabernaya açılan 70 cm. genişliğinde ve 1.40 m. yüksekli-
ğinde kapı boşluğu bulunmaktadır. Mekânın kuzeydoğu kısmında, 183.30 m. 
kodunda, 1.80 m. aralıklarla 2 tuğla açığa çıkarılmıştır. Alt kodlara doğru üst 
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üste 10 adet bulunmakta olup bunlar hypostyle olarak kullanılmış olmalıdır. 
Mekân zeminindeki en önemli buluntular sikkelerden oluşmaktadır. Ele ge-
çirilen sikkelerin 34 tanesi bronz, 14 tanesi de gümüştür. Gümüş sikkelerin 
tamamı, M.S. 222-268 yıllarına tarihlendirilirken bronz sikkeler de Geç Hel-
lenistik - Erken Roma Döneminden M.S. 4. yy.a kadar tarihlendirilmektedir. 
Kazı çalışmaları sırasında bulunan hypostyle, strigilis ve diğer arkeolojik ma-
teryaller birlikte düşünüldüğünde, Mekân A’nın, ‘Mekân C’ olarak isimlen-
dirilen tabernaya bağlı, banyo olarak kullanılan bir mekân olduğu düşünül-
mektedir

C.5.2) mekân B: Geç Hellenistik-Erken Roma Döneminde inşa edilen Ke-
merli Yapı’nın güney bitişiğinde, ‘Mekân C’ olarak adlandırılan tabernanın 
da doğu bitişiğinde bulunan ikinci taberna, 7.05x4.45 m. iç ölçülerine sahip-
tir. Mekân B’nin kuzey duvarında 1.65 m. genişliğinde 2.45 m. yüksekliğinde 
Kemerli Yapı’ya geçiş için kullanılan travertenden yapılmış kemerli bir kapı 
girişi ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzey duvar üzerinde krem renk ana fon 
üzerine siyah, kırmızı ve sarı renkle yapılan freskler tespit edilmiştir. Taş te-
mel üzerine kerpiç örülerek yapılmış mekânın batı duvarının olasılıkla dep-
remler ve dış etkilerden dolayı doğuya doğru kaydığı ve duvar hattının düz 
devam etmediği görülmektedir. Batı duvarı üzerine yapılmış olan freskler 
ise krem renk ana fon üzerine kırmızı renkte çizgilerden oluşmaktadır. 32.2x 
52.5-71.4 cm. ölçülere sahip panolar siyah renkte dikey ve yatay çizgilerle sı-
nırlandırılarak oluşturulmuştur. Dikdörtgen şekilli panolar içerisinde kazıma 
çizgilerle yapılmış graffiti ve Grekçe yazıtlar yer almaktadır. Panoların altında 
ise bitkisel görünümlü kaideler siyah renkte yapılmıştır. Benzer pano süsle-
meleri doğu duvarda da tekrar edilmiştir. Mekân B’nin güneyini ise Sütunlu 
Cadde kuzey portiği sınırlamaktadır. Çalışmalar sırasında 184.52 m. kodunda 
50x50 cm. ölçülerinde, mekânın doğu, batı ve güney duvarlarının önünde, 
kuzey duvarının ise bir kısmında taştan ve tuğladan kireç harç ile yapılmış 
seki tespit edilmiştir. ‘Mekân B’ olarak adlandırılan taberna içerisinde gerçek-
leştirilen kazı çalışmaları sonucunda ele geçen sikke ve seramik formlarından 
elde edilen verilerle yapının ilk olarak M.S. 1. yy.da inşa edildiği düşünül-
mektedir. Ancak yapı içerisinde bulunan 54 sikkeden 21 tanesinin M.S. 3. yy.a 
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tarihlendirilmesi bu tabernanın en yoğun kullanımının M.S. 3. yy. olduğunu 
göstermektedir. 

C.5.1) mekân C: 7.05x4.45 m. iç ölçülerine sahip iki katlı Mekân C’nin bir 
girişi, batısındaki Mekân A ile arasındaki duvarda mevcut iken asıl girişi gü-
neyindeki Sütunlu Cadde’ye açılmaktadır. Ancak Sütunlu Cadde kuzeyine 
M.S. 4. yy. sonunda sur duvarının yapılmasıyla ana giriş kapısı kapatılmıştır. 
Duvar süslemeleri önceki mekânların benzeri şeklindedir.

C.6) mozaikli Konut: 2013’te Mozaikli Villa’nın 30.60x10.15 m. lik kısmı 
açığa çıkarılmıştır. Mevcut verilere göre, iki mozaik zeminli, bir kireç harç 
zeminli, bir tuğla zeminli odadan, bir latrinadan ve bir apsisli yapıdan oluşan 
Mozaikli Konut’un üç kullanım evresi bulunmaktadır. Villada yapılan çalış-
malarda ele geçirilen arkeolojik veriler dikkate alındığında yapının ilk yapım 
evresi Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemine tarihlenebilir. Günümüzde 
yüzeyde görülen kalıntılar daha çok M.S. 4-5. yy.a aittir. 

C.6.1) mekân 1: Mozaikli Villa’nın en güneyindeki odadır. 7.75x6.65 m. iç 
ölçülerine sahip oda Mozaikli Villa olarak isimlendirilen evin büyük salonu 
olmalıdır (Resim: 8). Burada 181.52 m. kodunda başlanan kazı çalışmaların-
da 180.34 m. koduna inildiğinde mozaik zemin döşemesi açığa çıkarılmıştır. 
Krem, pembe, kırmızı, turuncu ve lacivert renklerin kullanıldığı tesseraların 
ölçüleri ortalama 1x1 cm.dir. 2 farklı dairesel motifin tekrarlanmasıyla yapı-
lan mozaiğin kenarlarında ortalama kalınlığı 90 cm. olan yatay panolar bu-
lunmaktadır. Birbirinin devamı şeklinde aralıksız devam eden yatay pano 
içerisinde baklava motifleri ve ortasında renkli daireler yer almaktadır. Oda-
nın batı ve kuzey duvarları üzerindeki kapı boşluğu önünde mozaik zemin 
döşemesinin bir kısmı korunamamıştır. Bitkisel ve geometrik bezemelerden 
oluşan mozaikler, stil ve bezeme anlayışı bakımından da M.S. 4. yy. özelliği 
göstermektedir. Yapının sonraki yenileme evresinde (M.S. 5. yy.) mekânın 
duvarlarındaki kesme traverten blokların üzeri çay taşları ile yükseltilerek 
mozaikler kullanılmaya devam edilmiştir.

C.6.2) mekân 2: 3.30x6.10 m. iç ölçülerine sahip mekânda 182.26 m. kodunda 
başlayan kazı çalışmalarında 180.29 m. koduna inildiğinde mozaik zemin dö-
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şemesinin açığa çıkarılmasıyla bu odanın da, Mekân 1 gibi Mozaikli Konut’un 
küçük bir salonu olduğu anlaşılmıştır (Resim: 9). Mozaiğin dış kenarlarında 
krem, lacivert ve kırmızı renklerden oluşan bordür bulunmaktadır. Bordürün 
ortasında da, kırmızı, turuncu, pembe, lacivert ve krem renklerinde dairesel 
motiflerden oluşan mozaik yer almaktadır. Dairesel bezemelerin içi yarı ya-
rıya siyah ve beyaz renkli taşların kullanımıyla mozaiğe üç boyutlu bir görü-
nüm kazandırmıştır. Mekân 1’deki mozaikle aynı tarih önerilebilir. Mekân 
2’nin kuzeyinde, batıdan doğuya doğru yükselen bir merdiven açığa çıka-
rılmıştır. 1 m. genişliğindeki merdiven basamakları 33 cm. derinliğinde olup 
24 cm. yüksekliğindedir. Traverten bloklardan yapılan merdiven basamakları 
Mekân 3’ün üst katına çıkmak için yapılmış olmalıdır. Söz konusu basamak-
lar üzerinde yapılan çalışmalarda, M.S. 364-375 (I. Valentinianus) yıllarına 
tarihlendirilen bir adet bronz sikkenin bulunması merdiven basamaklarının, 
M.S. 4. yy.da inşa edildiğini göstermektedir.

C.6.3) mekân 3: 4.50x4.50 m. iç ölçülerindeki mekânın geneline yayılmış 
kireç harç kalıntısı açığa çıkarılmıştır., Mekân 1 ve 2’nin doğu duvarının ku-
zey aksında eşik bloğu yer almaktadır. Bu bloklar mozaik zemin döşemesine 
sahip Mekân 1 ve 2’nin ilk evresiyle birlikte M.S. 4. yy.da inşa edilerek bu 
alandaki evin giriş kapısı olarak kullanılmış olmalıdır. Ancak yapının M.S. 5. 
yy.daki 2. kullanım evresinde Mekân 2’nin kuzey duvarının yapılmasıyla söz 
konusu eşik bloklarının yapının ilk evresiyle ilişkisi kesilmiştir. M.S. 5. yy.dan 
sonra 2. kullanım evresi olarak kireç harçlı zemine sahip Mekân 3‘ün yapıl-
masıyla eşik blokları zeminin altında kalmıştır.Yapının 3. kullanım evresinde 
de (M.S. 5-6. yy.) Mekân 3’ün kuzey ve batı duvarındaki kapı boşluğunun 
tamamı, doğu duvarındaki kapı boşluğunun da bir kısmı kapatılmıştır. Bu 
evrede Mekân 3 içerisinde, çevredeki yapıların inşasında kullanılmak üzere 
kireç söndürülmüş, bu kirecin bir kısmı kullanılmış, bir kısmı da Mekân 3’ün 
güney duvarı önünde kullanılmadan kalmış olmalıdır. 

C.6.3) latrina: 3.75x1.35 m. lik bir alanda yapılan kazı çalışmalarında kü-
çük bir latrina tespit edilmiştir. Pişmiş toprak tuğlalardan yapılan kanalizas-
yon zemin döşemesi ve kuzey ucunda batıya, güney uçta da doğuya doğru 
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devam eden kanalizasyon gideri açığa çıkarılmıştır. Latrinanın temiz su kana-
lı 18x35 cm. ölçülerindedir. 

C.6.3) mekân 4: Mekân 3’ün kuzeyindeki yapı 7.55x4.33 m. ölçülerinde 
olup zemin döşemesi pişmiş toprak tuğlalardan oluşmaktadır. Mevcut döşe-
melerin yüzeylerinde de yoğun bir tahribat söz konusudur. Güney duvarında 
Mekân 3’e açılan bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Konutun 3. kullanım ev-
resinde tuğla ve çay taşlarıyla kireç harç kullanılarak kapatılmıştır. Mekânın 
batı duvarı üzerinde 1.20 m. genişliğinde bir kapı boşluğu bulunmaktadır. 
Kapı boşluğunun dış kısmı yassı bir sütun gövde parçası ile kapatılmıştır. 
Kuzey duvarı 7.50 m. uzunluğunda olup 93 cm. kalınlığındadır üzerinde 1.20 
m. genişliğinde bir kapı boşluğu mekânın kuzeyindeki Apsisli Yapı’ya açıl-
maktadır ancak son kullanım evresinde (M.S. 5-6. yy.) devşirme malzeme ile 
kapatılmıştır. 

C.6.3) apsisli Yapı: Çalışmalarda çapı 5 m. olan yarım daire şeklinde bir 
apsis duvarı açığa çıkarılmıştır. Mevcut yüksekliği 2 m. olan apsis duvarında 
3 sıra yatık tuğla, taş ve traverten malzeme, kireç harç kullanılarak örülmüş-
tür. Merkezdeki apsisin her iki yanında 95x 90 cm., ölçülerinde iki niş tespit 
edilmiştir. Yapı, bir kilise ya da şapelin doğuya bakan apsis bölümü olup ko-
nutun 2. kullanım evresinde (M.S. 5. yy.) inşa edilmiş olmalıdır. 
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Resim 1: Tripolis kent planı.
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Resim 2: Erken Bizans Kilisesi kuzey duvarı üzerindeki iki aziz betimlemeli fresk.

Resim 3: Erken Bizans Kilisesi çalışma sonrası hava fotoğrafı.
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Resim 4: Hierapolis Caddesi hava fotografı.
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Resim 5: Kemerli Yapı kuzey yarısı, batıdan görünüm.

Resim 6: Mekân A, B ve C, hava fotoğrafı.
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Resim 7: Mekân C Doğu Duvarı’ndaki fresk.

Resim 8: Mozaikli Konut Mekân 1 zemin döşemesi.
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Resim 9: Mozaikli Konut Mekân 2 zemin döşemesi.
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2013 YILI AMoRİUM KAZISI

Zeliha DEMİREL GÖKALP*

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga Beldesi, Hisar Mahallesi’nde 

yer alan Amorium Kenti kazısı 2013 yılında, 22.08.2013-25.10.2013 tarihlerin-

de Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Doç. Dr. zeliha De-

mirel Gökal’in bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.1 2013 yılı kazı 

çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Valiliği, İl Özel İdaresi’ne gönderilen 

ödenekle gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, kazı 

iznini veren Genel Müdürlüğe, Kazılar Daire Başkanlığı’na ve Kazılar Şubesi 

yetkililerine, ayrıca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na, Anado-

lu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Emirdağ Belediyesi ve Davulga Belediyesi’ne 

teşekkür ederiz.

Amorium (Hisar), Ankara’nın 170 km. güneybatısında, Afyonkarahisar’ın 

70 km. kuzeydoğusunda ve Emirdağ İlçesi’nin 12 km. doğusunda yer alan ve 

M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim görmüş antik kenttir. Kent, Yukarı 

Şehir ve Aşağı Şehir olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir (Çizim: 1).

* Doç. Dr. zeliha DEMİREL GÖKALP, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE. E-posta: zdgokalp@anadolu.edu.tr

1 Çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Şener Yıldırım, Öğr. Gör. Hasan Yılmazyaşar, Dr. A. Ceren Erel, Araş. 
Gör. Selda Uygun ve  Fransa Sorbone Üniversitesi Doktora Öğrencisi Dilek Şen Yıldırım’dan 
oluşan bilimsel ekip ile ayrıca Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (Burcu Tutar, Fulya 
Mirzanlı, Sevinç Özen, İlyas Sevim, Serhat Akol, Fatih Gürel, Müge Özçelik, Aygen Giray, 
Deniz Karamanlı, Arda Gündoğan, Oğulcan Avcı, Kurtay Kağan Işıtan), Arkeoloji Bölümü 
(Şeyma Adalısoy) ve Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden (Ahmet zeybek) bir grup 
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
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1. tEmizliK VE Kazı Çalışmaları

Amorium’da en son 2009 yılında Dr. Christopher Lightfoot tarafından kazı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.2 2009 yılından 2013 yılı Ağustos ayına kadar 
kentte ve kazı evinde herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu yüzden 
ilk aşamada öncelikle kazı evinde, öğrencilerin konaklayacakları konteynır-
larda, depolarda ve 4 yıldır yüzey temizliği yapılmamış olan daha önce kazısı 
gerçekleştirilmiş Aşağı Şehir Kilisesi ve Büyük Mekân’da temizlik çalışmaları 
hedeflenmiştir. 

1.1. Kaya mezarları

Amorium kentinin batısında bugün tarım arazisi olarak kullanılan ve 
‘Kaya Mezarları’ olarak adlandırılmış bölgede (Çizim: 1) 2013 yılı Ağustos 
ayında kaçak kazı gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla kazı ekibi 
öncelikle bu alanda kazı gerçekleştirmiştir. Kazı çalışmalarında iki kayaya 
oyulmuş mezar tespit edilmiştir (Çizim: 2).3 

1.2. aşağı şehir XE-06 (XE-08) açması4

Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması çalışmalarının amacı; önceki yıllarda 
gerçekleştirilmiş kazılarda açığa çıkarılmış olan ve kentin önemli bir şarap 
üretim merkezi olduğu düşünülen alanda, “Şarap Havuzu” olarak işlevlen-
dirilip bir çatı ile korunması sağlanan mekânın içinin güneyde kazısı yapıl-
mamış alandan dökülen taş ve toprak ile tahribata uğramasını engellemektir. 
Bu nedenle yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda 3.30x7 metre ölçülerinde 
dikdörtgen planlı mekân açığa çıkarılmıştır. XE-06 (XE-08) açmasında +0.08 
kodunda başlayan çalışmalara -0.99 kodunda son verilmiştir. Çalışmalar sıra-

2 Amorium Kazısı’nı şahsıma devretmek isteyen Dr. Christopher Lightfoot’a teşekkür ederim.
3 Kaya mezarı çizimi yapıldıktan sonra Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü kararı ile kapatılmıştır.
4 Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması 2009 yılı ve önceki çalışmalarda “Büyük Mekan” olarak 

adlandırılmış alanda yer almaktadır. 2013 yılı çalışmalarında Büyük Mekan’da 2009 yılı ve 
öncesinde verilen açma isimlerine sadık kalınmıştır. “Büyük Mekan”daki çalışmalar için 
bkz., Lightfoot ve Ivison 2012.
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sında -0.48 kodunda açmanın kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda ancak gü-
ney yönüne doğru yıkılmış kerpiç duvar parçaları, ayrıca kuzeyden güneye 
ve batıdan doğu yönüne doğru yıkılmış ahşap hatıl parçaları tespit edilmiştir. 
Açmanın kuzey-güney doğrultusunda doğu duvarına bitişik -0.18/-0.42 ko-
dunda olasılıkla mekânın ikinci evresinde kullanılmış iki işlik bulunmuştur 
(Resim: 1).  -0.99 kodunda açmanın kuzeybatısında önceki çalışmalarda açığa 
çıkarılan blok taş döşeminin XE-06 (XE-08)  açmasında da devam ettiği görül-
müştür (Çizim: 3).

1.3. Yukarı şehir “Bazilika B” Ba1-Ba2-Ba3-Ba4 açmaları

Yukarı Şehir’in kuzeydoğusunda sur duvarına oldukça yakın inşa edilmiş 
olan ve “Bazilika B” olarak adlandırılmış yapıda (Çizim: 1) kazı çalışmaları-
nın başlatılmasının üç amacı vardır. Birincisi önümüzdeki yıllarda sur ile ilgili 
olarak bir çalışılma planlanmaktadır. İkincisi “Bazilika B” Yukarıda Şehir’de 
mimarî kalıntısı ile işlevi tespit edilebilen ender yapılardan biridir. Üçüncüsü 
ise dinî yapıların kentsel ya da dönemsel dönüşümleri (Amorium için; Bizans-
Selçuklu-Osmanlı) tespit etmek için ideal yapılar olmasıdır. Bu doğrultuda 
“Bazilika B”nin doğusunda apsis blok taşlarının yüzeyden tespit edilebilen 
bölümü dikkate alınarak açma sınırları belirlenmiştir. “Ba1 Açması”nda çalış-
malar +0.09 kodunda başlatılmış ve -0.30 kodunda açmanın kuzey doğusun-
da apsisin devamı taş blok ve -0.72 kodunda açmanın güneybatısında yanık 
ahşap-yanık saz ve ocak tespit edilmiştir. Ocak kuzeyde dar ve dikdörtgen 
taşlarla sınırlandırılmıştır. Güney bölümdeki taşlar düzenli değildir. Alandaki 
çalışma -0.85 kodunda sonlandırıldığında, apsisin batısında yaklaşık eksenden 
çıkan doğu-batı doğrultusunda ocaklı moloz taş örgülü duvar ve yine aynı 
evreyi veren moloz taş örgülü  kuzeye yönelen bir duvar tespit edilmiştir. Ku-
zeye yöneliş gösteren duvarın altına giren muhtemelen ayrı bir evreyi işaret 
kuzey-güney yönünde bir başka moloz taş ve devşirme blok taş kullanılarak 
inşa edilmiş duvar kalıntısı mevcuttur. Hatta devşirme blok Roma Dönemi 
yazıtlı mezar stelidir. Açmanın güneyinde yine kuzey-güney doğrultusunda 
yaklaşık apsisin eksenine kadar devam eden düzgün kesilmiş devşirme taş 
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bloklar ile oluşturulmuş bir diğer duvar kalıntısının ise ocaklı duvar ile aynı 
evreyi işaret ettiğini ve apsis önünde farklı mekân yarattığını söyleyebiliriz. 
Ancak önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kazıların duvarların evreleri ve 
mekânların işlevleri konusunu aydınlatacağı düşüncesindeyiz (Çizim: 4).

 

1.4. Küçük Buluntular

1.4.1. Seramikler

Defineciler tarafından tahrip edilmiş olan Kaya Mezarı5 çalışmalarında az 
sayıda ve oldukça kırık parçalar halinde seramikler ele geçmiştir. Mezar 1’de 
form veren toplam 7 seramik parça bulunmaktadır. Oldukça küçük parçalar 
halinde tespit edilen buluntular arasında, yerel nitelikte kırmızı astarlı sıvı 
kabı ağız parçası, küçük çanak ağız parçaları ile kırmızı astarlı ve ince cidarlı 
bir oinoche’ye ait olabilecek dar ağız parçası bulunmaktadır. Söz konusu bu-
luntular içerisinde tarihlendirmeye yardımcı olabilecek en sağlıklı buluntu, 
yarı parlak kahverengi astarlı içe çekik profilli çanak parçasıdır (Çizim: 5.1). 
Form açısından doğu sigillata A grubuna ait olabilecek olan söz konusu ağız 
parçası nitelikli astarına rağmen, ithal bir buluntu olmayıp bölgesel özellik-
ler göstermektedir. Form açısından M.Ö. 1.- M.S. 1. yy.a tarihlendirilebilecek 
olan söz konusu seramik parçasının,  Mezar 1’in Erken Roma Döneminde kul-
lanım gördüğünü işaret etmektedir. Mezar 2 buluntuları toplam 4 adet sera-
mik parçadan oluşmaktadır. Söz konusu parçalar içerisinde tarihlendirmeye 
yardımcı olabilecek en önemli buluntu, unguentarium parçasıdır (Çizim: 5.9). 
Küresel gövdeli ve düz bitimli olan söz konusu kabın boyun kısmı kırıktır. En 
yakın benzeri Amorium kazılarında ele geçirilmiştir. Söz konusu form Au-
gustus Dönemine tarihlendirilmiştir6.

Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması çalışmalarında Geç Antik Çağ-Erken Bi-
zans Dönemine ait yerel kırmızı astarlı seramik parçaları, 8. yüzyıl sonuna ve 

5 Kaya mezarlarında bulunan seramikler Sn. Dilek Şen Yıldırım tarafından değerlendirilmiştir. 
Kendisine teşekkür ederiz.

6 Laflı 2012, Pl. 3/1:2, s.191.
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9. yüzyıl başlarına tarihlenen perdahlı kulplu ve kulpsuz sıvı kabı parçaları, 
kulplu ve kulpsuz gri pişirme kabı parçaları ve yine 9. yüzyıla tarihlenen  tu-
runcumsu-sarı sırlı kap parçaları ve kapak parçaları bulunmuştur (Resim: 2).

Yukarı Şehir “Bazilika B” açmalarında bulunan seramikler arasında yo-
ğun olarak Geç Osmanlı Dönemine ait buluntu grubuyla karşılaşılmıştır. Söz 
konusu buluntular arasında iki lüle parçası, küçük parçalar hâlinde porselen 
taklidi parçacıklar alanın 19. yüzyılda kullanım gördüğünü göstermektedir. 
Ayrıca 12.-13. yy.a ait olabilecek sgrafitto ve lüster bezemeli dip ve ağız par-
çalarıyla birlikte karışık olarak sırsız kap ve pişirme kabı parçaları da bulun-
muştur (Resim: 3).7

 

1.4.2. Cam

2013 yılı Amorium cam buluntularının büyük bölümü, 2009 yılından önce 
kazılmış olan ve 2009 yılından beri de arazi temizliği yapılmamış olan Büyük 
Mekân’dan gelmiştir. Bir cam bilezik parçası, bir tessera, iki pencere camı 
parçası, bir kulp ve form vermeyen sekiz parça farklı renklerde cam parçaları 
Aşağı Şehir Kilisesi Vaftizhanesi’nin doğusundaki mekânda ele geçirilmiş-
tir. Aşağı Şehir Büyük Mekân buluntularının önemli bir kısmını cam bilezik 
parçaları oluşturmaktadır. Cam bilezik parçalarının formları genellikle halka 
biçimli, kullanılan renkler mavi, yeşil ve bu renklerin ara tonlarıdır. Cam bi-
leziklerin büyük çoğunluğu bezemesiz monokrom kesitli örneklerdir. Ancak 
bir örnek spiral sarmal cam ipliği bezemeli, bir örnek emay ya da diğer adıy-
la boya bezemelidir (Resim: 4). Cam bilezikler dışında, Aşağı Şehir Büyük 
Mekân ve Aşağı Şehir Kilisesi Vaftizhanesi’nin doğusundaki mekândan sarı 
kahverengi (zeytin yeşili tonlarında) ve mavimsi yeşil tonlarında pencere 
camı parçaları, Aşağı Şehir Büyük Mekân’da kupa biçimli içi dolu ayaklı cam 
kandile ait parçalar ve kap formunda kandile ait olduğu düşünülen kulp 

7 Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması ve Yukarı Şehir “Bazilika B”  Ba1-Ba2-Ba3-Ba4 
Açmalarından ele geçen seramikler Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü öğrencilerinden İlyas Sevim, Burcu Tutar ve Fulya Mirzanlı tarafından lisans tezi 
olarak çalışılmıştır.
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parçaları ve ayrıca çeşitli kaplara ait olabilecek ağız kenarları, dip parçaları 
ele geçirilmiştir.8

Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması kazı çalışmalarında; sarı kahverengi 
(zeytin yeşili tonlarında), mavimsi yeşil ve yeşil tonlarında pencere camı par-
çaları; açık yeşil, mavimsi yeşil tonlarda şarap kadehi parçaları; koyu yeşil ve 
mavi tonlarda kadeh ayağı; mavi renk dekorlu bardak ağız kenarı parçası ve 
çeşitli kaplara ait olabilecek ağız kenarları, dip parçaları ele geçirilmiştir (Re-
sim: 5). Ayrıca XE-06 (XE-08) Açması’nda üretim artığı ya da pencere paneli 
parçası olabilecek 8x16 cm. boyutunda cam parçası bulunmuştur.

Yukarı Şehir “Bazilika B” Ba1-Ba2-Ba3-Ba4 açmalarında da çeşitli renkte 
form vermeyen cam parçaları yanı sıra Aşağı Şehir Büyük Mekân ve Aşağı 
Şehir XE-06 (XE-08) Açması’nda ele geçirilen örnekler gibi cam bilezik parça-
ları bulunmuştur. Cam bilezik parçalarının formları genellikle halka biçimli, 
kullanılan renkler mavi, yeşil ağırlıklı olmakla beraber bir örnek kırmızımtı-
raktır. Cam bileziklerin büyük çoğunluğu bezemesiz monokrom kesitli ör-
neklerdir. Ancak bir örnek spiral sarmal cam ipliği bezemeli, bir örnek renk 
cam şerit bezeli ve iki örnek emay ya da diğer adıyla boya bezemelidir. 

1.4.3. maden

Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması kazı çalışmalarında, bakır alaşımlı bir 
kapa ait olduğu düşünülen ve benzeri daha önce Amorium kazılarında ele 
geçirilmiş9 olan bir kulp; bronz bir kaba ait ağız kenarı; çeşitli form ve boyut-
larda demir çiviler; demir bir kapı aksamı parçası; bir demir hançer bıçak10 
ile işlevi tespit edilememiş bir adet iğne ya da çivi olabilecek demir parça 
bulunmuştur11 (Resim: 6).

8 Lighfoot, Ivison ve Wypyski 2002; Köroğlu 2002, s.355-372. Aşağı Şehir Büyük Mekan, ve 
Aşağı Şehir Kilisesi Vaftizhanesi’nin doğusundaki mekan, Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması 
ve Yukarı Şehir “Bazilika B”  Ba1-Ba2-Ba3-Ba4 açmalarından ele geçirilen cam eserler Anadolu 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Aygen Giray tarafından lisans 
tezi olarak çalışılmıştır.

9 Koçyiğit 2012, 324.
10 Benzer örnek için bkz., Papanikola-Bakırtzi 2002, s.109.
11 Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması ve Yukarı Şehir “Bazilika B”  Ba1-Ba2-Ba3-Ba4 Açmaları  

ele geçirilen maden eserlerin çizim ve envanter çalışmaları Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü Laboratuvar’ında çalışılmaktadır.
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Yukarı Şehir “Bazilika B”  Ba1-Ba2-Ba3-Ba4 açmalarında ise 4 demir çivi, 2 
demir nal parçası, 1 demir halka, 1 adet demir orak12 (Resim: 7), bir adet bronz 
kemer tokası, 1 adet bronz  düğme parçası13, 2 adet demir sap, 1 adet demir 
kapı aksamı parçası ve 1 adet bronz ahşap mobilya aksamı bulunmuştur.

1.4.4. Sikke

Amorium 2013 yılı çalışmalarında 8 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Yü-
zey temizliğinde bulunan iki sikke Erken Bizans Dönemine (Anastasius ve 
VI. Konstantinos), biri Geç Osmanlı Dönemine tarihlenmektedir. Köy mezar-
lığında bulunan iki sikke okunamamakla birlikte Erken Bizans Dönemine ta-
rihlenen 20 nummidir. Aşağı Şehir XE-06 (XE-08) Açması’nda İmparator The-
ophilus (M.S. 829-842) dönemine tarihlenen bir follis, Yukarı Şehir “Bazilika 
B” açmalarında 2 adet 11. yüzyıla tarihlenen Bizans Anonom Follis (Anonim 
G ve Anonim I) bulunmuştur.

1.4.5. Kemik

Amorium 2013 yılı kazı çalışmalarında iki adet kemik obje bulunmuş-
tur. Bunlardan biri, kentin batısında bugün tarım arazisi olarak kullanılan 
ve Kaya Mezarları olarak adlandırılmış bölgede defineciler tarafından kaçak 
kazı yapılan alandaki çalışmada Mezar 1’de üst ve alt bölümleri kırık hâlde 
ele geçirilen kemik objedir (Resim: 8). Bir diğer kemik obje Aşağı Şehir XE-06 
(XE-08) Açması’nda ele geçirilen tıpa’dır. 

2. DEPo Çalışmaları

Amorium eski Kazı Başkanı Dr. Christopher Lightfoot tarafından 2009 
yılında sit alanı içinde Aşağı Şehir Kilisesi’nin güneyinde yer alan mekâna 2 
katlı olarak 4 konteyner yerleştirilmiştir. Bu konteynerlardan biri depo olarak 
planlanmış içine fresko, tekstil parçaları ve konservasyonda kullanılan malze-

12 Benzer örnek için bkz., Papanikola-Bakırtzi 2002, s.126.
13 Benzer örnek için bkz., Papanikola-Bakırtzi 2002, s.397.
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meler yerleştirilerek mühürlenmiştir. Ancak konteynerlar 2010 yılında kötü 
hava şartlarından dolayı devrilmiştir. Kazı ekibi tarafından depo açılmış, fo-
toğraflanmış ve sonrasında devrilen kasalardaki fresko parçaları ve tekstil gibi 
buluntular yeniden düzenlenerek yerleştirilmiştir. Ayrıca 2009 yılı kazı çalış-
malarında Aşağı Şehir Kilisesi’ndeki kazılarda ele geçirilen iskeletler Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. F. Arzu Demirel tarafın-
dan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne götürülmesi için paketlenmiştir. 

3. Koruma VE BElGElEmE

Amorium antik kentinde en son 2009 yılında Dr. Christopher Lightfoot 
Başkanlığında bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla sit alanında 
önceden kazı gerçekleştirilmiş alanlarda 4 yıldır herhangi çalışma (temizlik, 
koruma, sağlamlaştırma, v.s) yapılmadığı için yıkılmak üzere olan ya da yı-
kılmış duvar bakiyeleri bulunmaktadır. 2013 yılı çalışmalarında sınırlı zaman 
ve imkânlar gözetilerek ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı gerektirmeyecek önlemler alınmaya çalışıl-
mıştır. Bunlardan biri alanda temizlik çalışması yapılırken soyulmuş ve dö-
külmüş duvarların, kuru duvar ile sağlamlaştırılması olmuştur. 

Daha önceki yıllarda Amorium kazısı başkanlığı tarafından sürdürülen 
Amorium kent planı çalışmaları kapsamında, Yukarı Kent’te ve Aşağı Kent’te 
atılmış olan poligonların bir kısmı tespit edilememiştir. Alanda bulunan poli-
gon noktalarının ise koordinat verilerinin elde edilememesinden dolayı, kent-
te yeni bir poligon ağı kurulması gerekli görülmüştür. Yenilenen poligon ağı 
Yukarı Kent’te höyük alanının tamamını kaplayacak şekilde, Aşağı Kent’te 
ise daha önceki yıllarda çalışılan alanların ve önümüzdeki sezonlarda çalı-
şılması planlanan alanlarının çevresinde ve çoğaltılmaya uygun bir biçimde 
oluşturulmuştur. Çalışmalarda cors bağlantılı GPS cihazı kullanılmış ve hem 
poligon ağı, hem de 2013 sezonu mimarî verileri memleket koordinat sistemi-
ne bağlamıştır14 (Çizim: 6).

14 Poligon ağı ve mimarî verilerin sayısal ortamda rölövelerinin alımı işlerini kazı ekibinden Dr. 
Şener Yıldırım ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
personeli Topograf Selçuk Tunalı tarafından yapılmıştır.
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Belgelemeye ilişkin bir diğer çalışmayı “Havadan Görüntüleme” oluş-
turmaktadır. Aşağı Şehir’de Büyük Mekân ve Aşağı Şehir Kilisesi, Yukarı 
Şehir’de ise Höyük ve Bazilika B’de 2013 yılında kazısı gerçekleştirilen alan 
havadan görüntülenmiştir.
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Batı onur anıtları SEKtÖrü (B.o.a)

Batı Onur Anıtları Sektörü 2013 yılı çalışmaları MN12-13 ve MN11-12 plan 
karelerinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalara her yıl olduğu gibi 2013 yılında da, su atım çalışmaları ile baş-
lanmıştır. 2013 yılında yörenin aşırı yağmur alması nedeni ile su seviyesinin 
diğer yıllara oranla daha yüksek olduğu görülmüştür (Resim: 1). Her yıl ot 
ilâcı kullanılmasına karşın, alanın büyük bir kısmının sular altında kalması 
nedeniyle ot temizliği yapılması zorunluluk arz etmektedir. Bu ilk genel ve 
yıllık rutin çalışmaların ardından, 2012 yılı raporumuzda önerdiğimiz 2013 
yılı yeni açma çalışmaları kapsamında MN12/13 plan kare çalışmalarına ge-
çilmiştir. Çalışmaların başlayabilmesi için bu alanda kuzey-güney doğrultu-
sunda devrilmiş ve İ.S. 4. yüzyıldan bugüne değin devrik olan Apollon Klari-
os Tapınağı’nın beşinci sütununun tamburları ve Dorik başlığı kaldırılmıştır 
(Resim: 2-3). Bu işlem sonrasında açma sınırları belirlenmiş ve başlangıç kod-
ları alınarak çalışmaya devam edilmiştir. 

mn12-13 PlanKarE Çalışmaları

amaÇ: 2012 yılı çalışmalarında BOA sektöründe Apollon Klarios 
Tapınağı’nın güneyinde MN12 açmasında gerçekleştirilmiş olan çalışma-
larda +40 m. kodunda Arkaik bir tapınak olasılıkla da Leto Tapınağı’nın bir 
bölümü açığa çıkarılmıştı1.  2013 yılında MN12/13 plan karesinde tapınağın 
naos’unun doğu-batı doğrultulu KL. 10/2 (kuzey duvarı) duvarının devamı-
nı açığa çıkarmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalara kuzeydoğu 
+3.14 m., kuzeybatı +2.83 m., güneydoğu +3.38 m., güneybatı +3.14 m. mer-
kezde ise +2.57 m. seviyesinde başlatılmıştır. Kodların farklı olması, kaldırı-
lan ve ortalama ağırlıkları 4-5 ton olan tamburların zeminde bırakmış olduğu 
tahribattan kaynaklanmaktadır (Resim: 4).  Açılan bu plan karede, MN12 aç-
masından 0.60 m., MN13 açmasından ise 0.50 m., geçiş bandı bırakılmıştır.

1 Şahin ve diğ. 2014, 345
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+2.76 seviyesinden itibaren toprak rengi değişmiş, yanık ve küllü bir top-
rak gelmiştir. Bu seviyede bir heykel başına ait bukleli saç parçası ele geçiril-
miştir. +2.71 seviyesinde açmanın batısında üç adet blok açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 4). Açmanın doğusunda güneyden, kuzeye doğru yoğun olarak gelen 
taşların dökme oldukları anlaşılmış ve taşların eskiz çizimi yapıldıktan sonra 
kaldırılmışlardır. Taşların kaldırılmasının ardından zeminde yoğun yanık iz-
leri saptanmış ve yanmış çatı kiremit örneği alınmıştır.

+2.60 kodlarında açmanın kuzeyinden başlayarak merkezine doğru iler-
leyen mermer yongalı ve içinde yer yer tuğla parçaları da içeren bir taban 
açığa çıkarılmıştır  (Resim: 5). +2.56 kodunda fresko parçaları ele geçmiş, aynı 
seviyede açmanın güneydoğusunda yoğun yanık izleri görülmüştür. Bu ta-
ban 2.40 m.de son bulmuştur. 2012 yılı çalışmalarında +2.34 seviyesinde açığa 
çıkarılmış olan KL.12/1duvarının doğu yönündeki devamı da bulundu2 (Re-
sim: 6). +2.21 seviyesinde açma genelinde yoğun olarak boyasız çatı kiremit-
leri ve  +2.17 seviyesinden itibaren KL12/1 duvarına yakın alanda figürin ve 
figürin kaidesi parçaları geldi. 

Açmanın tümünde +1.81m. de yanarak patlamış mermer parçaları ile yo-
ğun şekilde yanık taşlar gelmeye başladı. +1.72 seviyesinde 2013 yılının en 
önemli buluntularından biri 0.37 m. çapa sahip Dor sütun başlığı oldu (Resim: 
7-8). Başlığın alt kodu 1.51 m. olan başlık, üç tabaka hâlinde düşmüş yatay 
mermer ve tuğlalardan oluşan çok sert bir zemin üzerine oturmaktadır. Bu 
tabakalar arasından megara  kâse parçaları, pişmiş toprak figürin baş ve kaide 
parçaları ele geçirildi (Resim: 9). 

Açmanın kuzeybatısında KL12/1 duvarının temelinin ikinci taş sırasının 
altında, üst kodu 1.68m. olan  büyük breş bir blok açığa çıkarıldı. Bu bloğun 
altında yatay durumda boyasız ve profilli çatı kiremitleri ile beraber, stepha-
neli ve alçak poloslu iki figürin başı ele geçirildi.  1.51 m. seviyesinden itiba-
ren de açmanın tümünde yoğun yangın izleri görülmeye başlandı (Resim: 10). 
Açmanın güneybatısındaki mermerlerin bir bölümü çok yanık ya da yanma 

2 Bu duvar için bkz. Şahin ve diğ. 2014, 343.
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nedeniyle patlamış olarak ele geçirildi (Resim: 11). Bu mermerler tapınağın 
naos’una aittir. Yanık tabakada yoğun olarak iri kömür parçaları toplandı.  
+1.45 m.de açmanın kuzeyinde yoğun küllü bir alan tespit edilmiştir. Bu 
alanın fotoğrafı çekilerek örnek alınmıştır. Bu yanık alan içinde yoğun yanık 
durumda seramik parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın batısı ile doğusundaki 
toprak yapısında farklılık vardır. Batıda toprak kırmızı oksitli iken, doğu ke-
sitte bu görülmemiştir. Kırmızı oksitli toprak, kerpiçten yapılmış bir duvarın 
varlığını düşündürmektedir. Duvar yangın sonrası tümüyle yıkılmış olmalı-
dır. Ayrıca ele geçirilen fresko parçaları da bu düşüncemizi doğrulamaktadır. 
Doğuda ise benzer seviyelerde iri mermer patlamış parçaları görülmüştür. 
Açmanın kuzey-batısında 1.38 m. kodunda iki adet çivi ele geçirildi. Yangın 
tabakası bu seviyede hâlen devam etmektedir. 

+1.41 seviyesinden sonra gelmeye başlayan figürinlerde yanık izleri göz-
lenmiştir ve temizlenmeleri çok zordur (Fig. 12). Figürinler +1.36 seviyesinde 
son bulmuştur. Aynı seviyede açmanın güneydoğusunda yaklaşık 1 x 1 m.lik 
bir alanda patlamış mermer parçaları ele geçirildi. Seviye inildikçe kömür 
parçaları da ele geçirilmeye başlamıştır. Açmanın güneyinde yangın sebebiy-
le dağılmış ve patlamış mermer parçaları kuzeyde de görülmeye başlanmış-
tır. +1.36-1.21. kodları arasında yoğun şekilde taşlarla karışık yatay durumda 
çatı kiremitleri ve freskolar bulundu. (Resim: 13). +1.28 seviyesinde kuzey 
batıda sikke ele geçirildi. Sikke yanık tabakadan geldiği için yanmış durum-
dadır. Ön yüz aşınmış olmasına karşın arka yüzde sağa doğru ilerleyen süva-
rinin oluşundan, sikke tanımlanabilmektedir. Ön yüzde sağa dönük Apollon 
başı olmalıdır ve M.Ö. 320-294 yıllarına tarihlenen bronz bir Kolophon sik-
kesidir3. Açmanın güneyinde +1.21 seviyesinde yanmış ve patlamış mermer 
görülmüştür. Fotoğrafı çekilmiştir. Mermer yanmadan dolayı kireçlenmiş du-
rumdadır. Mermer zeminin parçalanmış durumdadır. Yangın tabakası için-
den birkaç parça figürin ve yanmış fresko parçaları ele geçirilmiştir. 1.83 m. 
kodunda başlayan yangın tabakası 1.09 m. son bulmuştur. Yanmış mermer ve 
yatay üst üste yığın hâlinde düşmüş olan çatı kiremitleri, yanmış figürin ve 
fresko parçaları tapınağın naos’unun büyük bir yangınla sonlandığını ortaya 

3 Milne 1941,  129; SNG Cop. ıonia, 160; Kinns 1980 , 318-321; Amandry 1992, 91-99, No: 1-105.



673

koymaktadır. Batı kesitte görülen yanarak kırmızı sert bir toprak hâlini almış 
kerpiç ve mermer tozu hâlindeki toprak kesitlerde izlenebilmektedir. Bunun 
yanı sıra yoğun ele geçen yanmış fresko parçaları da (seksen parça) batıda 
kerpiçten freskolu bir duvarı işaret etmektedir. Yangın tabakası içinden ge-
len ve arka yüzde Kolophon süvarisinin ve sol tarafta kithara kontrmarkının 
yer aldığı M.Ö. 320-294 tarihlenen sikke bu yangın için bir terminus post quem 
oluşturmaktadır. Bu evre yapının yangınla sonlanan ikinci ve son evresidir.

+1.02-0.89 kodları arasında çok korozyonlu 13 adet sikke ve çok yanmış 
durumda pişmiş toprak figürin parçaları (Resim: 14) ile üst kodu +0.93 olan 
güney kesit içinde yoğun çatı kiremitleri ele geçirildi (Resim: 15). Açmanın ba-
tısında görülen gri balçıklı tabaka kuzeyde de görülmeye başlanmıştır. +0,75 
kodunda açmanın kuzeydoğu köşesinde yatay seramikler, çatı kiremitleri ve 
yoğun olarak kömür gelmeye devam etmiştir. +0,69 seviyesinde yanık alanın 
açmanın geneline yayıldığı görülmüştür. Yine açmanın doğusundaki bu ya-
nık alandan çıkan küçük fresko parçaları dikkat çekicidir. Gelen figürinlerin 
tümü yanık üzerlerinde ince deniz çakılları yapıştığı için kireçlenmiş durum-
dadır. Bu nedenle temizlenmesi zordur. Kalın bir tabaka oluşturan patlamış 
mermer tabanın altından sarı-kahverengi toprak tabaka içinden figürinlerle 
beraber bronz bir defne yaprağı ele geçirildi. Açmanın güneybatı köşesinden 
de +0.56 seviyesinde bronz bir defne yaprağı daha ele geçirildi. Açmanın ba-
tısına doğru kömür parçaları görülmeye başlanmıştır. Alttan gelen tabaka 
gri oksitli bir tabaka olup  içinde yoğun biçimde mimarî parça içermektedir. 
Stroter, kalypter, sima ve çok iyi korunmuş akroter parçası ele geçirilmiştir. 
Akroter ve simanın kodu +0.49’dur. Bu seviyede ele geçirilen çatı kiremitleri 
kireçli suya maruz kaldığından, küçük toprak ve taş parçaları kiremitlerin 
üzerine beton gibi yapışmıştır.

Açmanın kuzeyinde +0.59-0.30 kodunda yer alan dolgu taşların kaldırıl-
masının ardından, tapınağın naos kuzey duvarına ulaşıldı. naos duvarı, ilk 
kez küçük bir bölümü 2010 yılı çalışmalarında MN13 plan karesinde açığa çı-
karılmış olmasına karşın bu arkaik duvarın4 işlevi anlaşılamamıştı. 2012 yılın-

4 Şahin ve diğ., 2013, 291,301,  Res.11.
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da MN12 plan kare çalışmalarında tapınağın batı cephesinin ve krepislerinin 
açığa çıkarılması ile duvarın naos duvarı olduğu saptanmıştı5.  2013 çalışma-
larında bu iki plan kare arasında kalan bölümün (MN12-13) açılması ile naos 
duvarının batı yönünde devam ettiği saptanmıştır.  +0.28 kodunda duvarın 
ikinci sıra taşlarından yangının başladığı gözlemlenmiştir. +0.29-0.23 seviye-
leri arasında üç ok ucu, +0.22 seviyesinde açmanın batısından iki adet mızrak 
ucu ve bronz pandantif parçaları ele geçirilmiştir. +0.23 kodunda naos duvarı 
üstünden kerpiç parçaları toplanmıştır. 0.22/0.18 seviyelerinde naos duvarı 
ile doğu kesit arasında kalan alandan yoğun şekilde seramik parçaları ele geç-
ti. naos duvarının temellerinin altından + 0.16-+0.06 seviyeleri arasında aç-
manın güney batı köşesinde deniz kumu ile karışık kömürler ve kırk üç adet 
bronz ok ucu ele geçti.6 Bunlardan ikisi İskit ok ucudur7. Ok uçlarının dışında, 
üç mızrak ucu, beş adet Orientalizan Dönem seramiği ile büyük baş bir hay-
vana ait  çene kemiği ele geçirildi. Açmanın kuzeybatısından gelen birleşebilir 
kap parçalarının yoğun yangından etkilendiği görülmüştür. Yoğun yangın ve 
açmanın güney batı köşesinden gelen kırk üç adet ok ucu ile üç mızrak ucu, 
naos’un gerisinde bir çarpışma olduğunu göstermektedir. Ok uçları arasında 
yer alan İskit ok ucu, Kimmerlerin M.Ö. 638’de Miletos, Ephesos, Lebedos 
vb. Ionia kentlerine yaptıkları akınlarda Klaros’a da geldiklerini göstermekte-
dir. Bu alandaki geniş yangın tabakasının kutsal alanda Artemis ve Apollon 
sektöründe de görülmesi bu olasılığı güçlendirmektedir. Ok uçları ile aynı 
seviyede dokuz adet Orta Balkanlar’a özgü bronz halka şeklinde pandantif 
bulundu8. 20109-201110-201211 yıllarında bu pandantiflerin çok iyi korunmuş 
olan benzerleri ele geçirilmişti. M.Ö. VII. yüzyıla tarihlenen Ghidici tipi pan-
dantifler giysi süsleridir (Resim: 18). On iki Pandantifin tümünün de tapına-
ğın naos’u içinden gelmiş olması, tanrıçaya pandantifli bir giysi sunulduğunu 
göstermektedir. Bu pandantiflere Kuzey ve Orta Yunanistan’daki birçok kut-

5 Şahin ve diğ. 2014, 345.
6 Omura 2002, 10, Fig. 18-22.
7 Kohler 1995, 61-62, TumJ 6-10, Fig. 25
8 Şahin, 2014, 14, 24, Fig. 18-19, 29, 17, 29, Fig. 36.
9 Şahin 2012, 287-302. 
10 Şahin ve diğ., 2013, 256, 260, Res. 6.
11 Şahin ve diğ., 2014, 346, Res. 9.
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sal alanda çok rastlanmasına karşın, adalarda sadece Samos Heraion’unda bir 
adet bulunmuştur12. Buna karşın Klaros kutsal alanında Artemis sektöründen 
dört, BOA sektöründen on iki, toplam on altı adet tüm ya da parçalar hâlinde 
ele geçirilmesi,  kutsal alanın M.Ö. VII. yüzyıldan itibaren Orta Balkanlar’la 
olan ilişkilerini göstermesi açısından çok önemlidir. Ayrıca bu pandantiflerin 
Artemis Tapınağı’ndan ve Leto Tapınağı’ndan gelmesi, anne ve kızına aynı 
tip sunuların yapıldığının kanıtıdır.

mn 11-12 PlanKarE Çalışmaları (Plan: 1)

2005’te N14 plan karesinde yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan stoa ol-
duğu düşünülen yapının 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında farklı plan kare-
lerde yapılan çalışmalar sonucunda bu temellerin devam ettiği görülmüştür 
(KL.12/1 duvarı). Bu stoa temellerinin batıya doğru devam edip etmediğini 
görmek için MN12-13 plan karesinde 2012 yılında açılan alandan teras duva-
rının kenarından stoa temelleri baz alınarak 2.08.2013 tarihinde batıya doğru 
çalışmalar başlatılmıştır. +2.97 m. seviyesinde başlayan çalışmalarda alüvyal 
toprak kaldırılmış birkaç tambur parçası dışında herhangi bir arkeolojik mal-
zemeye rastlanmamıştır. Bu alandaki çalışmalar 3 m. devam ettikten sonra 
blokların bittiği görülmüştür. Aynı alandan temellerin güneye sapma ihtimali 
düşünülmüş çalışmalar güneye doğru devam etmiştir. Güneyde de bloklar 
görülmeyince çalışmalar tekrardan batıya çevrilmiş 1.42 cm. temellerin boş-
luğundan sonra blokların batıya devam ettiği görülmüştür. 2.80 cm. batıya 
ilerlendikten sonra bloklar yine bitmiş çalışmalar aynı yerden tekrar güneye 
sapmıştır. 2.30 cm. güneye doğru yapılan çalışmalarda bloklardan daha kü-
çük temel taşları görülmüş ve 20.08.2013 tarihinde bu yapı ile ilgili çalışma-
lar sonlandırılmıştır. Bu alandaki stoa temellerinin üst seviyesi genel olarak 
+2.34 tür.

Hellenistik dönem Apollon Klarios Tapınağı’nın arkaik tapınak üzerine 
kurulması gibi stoa olarak bilinen bu yapının altındaki arkaik Leto (?) Tapına-

12  Verger 2010, Res. 22, 23.
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ğı temelleri baz alınarak Letoon’da olduğu gibi (ortada büyük Apollon sağda 
Leto ve solda Artemis tapınakları) buranın da bir tapınak olabileceğini düşün-
dürmektedir. Didier Laroche, bu yapının stoa temeli için çok geniş olduğunu 
bu alandaki taşların ise 2 m. aralıklarla büyük blok taşlardan ve küçük taşlar-
dan oluşmakta olup bu küçük taşların üzerine büyük plâkaların geleceğini, 
bu plakaların üzerine sütun tamburlarının yerleştirildiğini düşünmektedir. 
Dolayısıyla buranın bitirilememiş bir tapınak olabileceği düşünülmektedir.  

aPollon KlarioS taPınaK Çalışmaları

Jean-Charles Moretti ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda tapınağın 
tüm taşlarının tek tek envanter çalışmaları tamamlanmış ve total stationla kod-
lamaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar tapınağın statiğinde değişmeler olup 
olmadığını anlamak açısından da çok önemlidir. Tapınakta ileride yapılacak 
olan restorasyon çalışmalarının ilk etabını oluşturacaktır.

rEStoraSYon Çalışmaları

Küçük eserlerin restorasyon çalışmalarında öncelik bronz eserlere veril-
miştir. Bronz buluntular arasında 2013 yılına damgasını vuran yangın taba-
kasında ele geçirilmiş olan kırk üç ok ucu olmuştur. Ok uçları ile üç bronz 
mızrak ucunun restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak üç farklı yan-
gın tabakasında ele geçirilen sikkelerin tümü çok korozyonlu ve aşırı yanmış 
oldukları için restorasyon çalışmalarından bir sonuç alınamamıştır.
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Resim 1: Su atımı.

Resim 2:  Devrik tamburların kaldırılma  çalışmaları.
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Resim 3: Dor sütun başlığının kaldırılması ve taşınması.

Resim 4: Mimarî parçalar.
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Resim 5: Taban.

Resim 6: Stoa kuzey duvarı.
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Resim 7: Sütun başlığının ortaya çıkarılması.

Resim 8: Dor sütun başlığı.
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Resim 9: Pişmiş toprak baş ve kaide parçaları.

Resim 10: Yangın tabakası.
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Resim 11: Yanmış mermer parça.

Resim 12: Kithara tutan tanrıça.
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Resim 13: Çatı kiremidi ve fresko parçası.

Resim 14: Poloslu Tanrıça. Yanık fi-
gürün parçası.

Resim 15: Çatı kiremitleri.
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2014 ESKİŞEHİR, KANLITAŞ HÖYÜK
KAZI ÇALIŞMALARI 

Ali Umut TÜRKCAN*

Kanlıtaş Mevkii olarak da bilinen (39, 41.887 K, 30,  05.015 D, Rakım: 949 

m.) yerleşme, Aşağı Kuzfındık Köyü’ne gelmeden içinden Kocadere’nin geç-

tiği dar bir vadinin ortasında büyük bir kaya bloğuna yaslanmaktadır. Höyük 

kuzeyden yaslandığı kayalıktan itibaren genişleyerek eteklerindeki tarla ara-

zileri üzerinde yaklaşık 100 m. yarıçapına ulaşmaktadır. Höyük bu şekildeki 

yerleşim şekli ile Eskişehir Orman Fidanlığı,  Keskaya ve Kütahya Asmainler 

gibi diğer Porsuk Havzası’ndaki yerleşimlerini içinde bilinen en geniş ve ko-

runmuş yerleşmesidir. Kanlıtaş Höyüğü, Eskişehir il merkezinin kuzeyinde 

İnönü İlçesi, Aşağı Kuzfındık Köyü›nün 1 km. doğusunda, yolun kenarında 

yer almaktadır.

 Kanlıtaş Höyüğü’nün Anadolu tarihöncesi kültürleri içinde sahip olduğu 

yer ve bu yerleşmenin kültür tarihimize yaptığı katkının anlaşılması amacıyla 

ilk olarak 2008 – 2009 yıllarında yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir.1

Kanlıtaş Höyük’te 2013 senesi Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün 

başkanlığında ve Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ali 

* Prof. Dr. Ali Umut TÜRKCAN, Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir/
TÜRKİYE.

1 Kanlıtaş Höyük, 1992-1995 yılları arasında Prof.Dr. Turan Efe’nin Eskişehir Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü Eskişehir Orman Fidanlığı Höyüğü kazılarında ortaya 
koyduğu Kalkolitik Dönem Porsuk Kültürü’nün önemli bir yerleşmesidir.  Kanlıtaş Höyüğü, 
ilk olarak Turan Efe’nin 1988 – 1992 yıllarında Eskişehir, Bilecik, Kütahya illeri arasında 
gerçekleştirdiği yüzey araştırması çalışması sırasında 1990 yılında saptanmıştır. Höyükte 
bulunan arkeolojik malzemenin genel değerlendirmesinde, höyüğün en erken M.Ö. 6. binyıl 
sonu Erken Kalkolitik Dönemden başlayarak kesintisiz Orta Kalkolitik, Geç Kalkolitik, İlk 
Tunç Çağın sonuna kadar yaklaşık 3 bin seneyi aşan bir yerleşimin varlığı öngörülmektedir 
(Efe  1990; Türkcan 2009; 2011).
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Umut Türkcan danışmanlığında yapılan çalışmalar, çoğunluğu Anadolu 
Üniversitesi’nden olmak üzere bir ekiple gerçekleştirilmiştir.2

2010 yılından beri boşta olan Aşağı Kuzfındık İlköğretim okul binasının 
geçici olarak kazı evi, depo, laboratuvar amacıyla kullanılmak üzere Millî 
Eğitim Bakanlığı’ndan söz konusu taşınmazın tahsisi istenmiş ve ilgili yapı-
nın 2013 yılında geçici olarak tahsisi sağlanmıştır.

Aşağı Kuzfındık Köyü İlkokulu etrafı duvarla çevrili yaklaşık 3 dönüm-
lük geniş bir alan üzerinde üç yapı kompleksinden oluşmaktadır. Dersliklerin 
olduğu ana bina eskiden 5’i büyük sınıf ve  3 ayrı odadan oluşan 8 mekâna 
sahiptir. Diğer müştemilâtı oluşturan bina eski öğretmen lojmanıdır. Bina 
kompleksinin yaklaşık 280 m. kadarı birinci etapta 2.5 m. aralıklı ankrajlı 2 m. 
boyunda demir profil direklerin tel örgü ile çevrilmesi sonucu kapatılmıştır.3

Kazı Çalışmaları 

2013 yılında Kanlıtaş Höyüğü’nün dayandığı kayalığın üzerindeki tepe 
kesiminde ve yamacında belirlenen 3 plan karede O14, O 15 ve N 15 olmak 
üzere, ilk sezon kazı çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak tepe kesimde 2012 yı-
lında hazırlanan karelaj (Grid) sistemine bağlı olarak N15/O14/015 karelajla-
rında yüzey temizliği yapılmıştır.

2 Kanlıtaş Höyük kazı araştırma çalışmalarında Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 
Başkanlığında Arkeolog Baykal Aydınbek ve Bilimsel Danışman olarak Doç.Dr. Ali Umut 
Türkcan (A.Ü Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı) 2’si 
öğretim üyesi, 1’i araştırma görevlisi,  4 arkeolog, 1 uzman, 10 öğrenci olmak üzere toplam 
18 kişi çalışmıştır. Bunlardan 4’ü serbest arkeolog, 4’ü Anadolu Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi-
Arkeoloji Bölümü/Prehistorya Anabilim dalı) -Yontmataş Uzmanı olarak Arş. Grv. Berkay 
Dinçer, 7 Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi, 1’i Bilkent Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi, DSİ’den Harita ve topografya çalışmalarında yardımcı 
olarak  Erdal Duygun (Harita Yüksek Mühendisi - DSİ III. Bölge, 31. Şube) katılmıştır. Harita 
ve Plan işleri, yüksek lisans öğrencimiz Yunus Emre Demirbilek tarafından hazırlanmıştır. 
Serbest Arkeolog olarak Ferhat Erikan), Derya Taçyıldız, Utku Kocatürk, zeki Barış Beyoğlu 
(İllustrator) katılmışlardır. Anadolu Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 
Yüksek Lisans Programı’ndan Onur Yüksel, Numan Arslan, Fatma Gamze Şahin  adlı 3 
öğrenci katılmıştır.

3 Tesisat işleri Anadolu Üniversitesi Metal ve PVC Atölyesi birimleri tarafından yaklaşık bir 
haftalık çalışma sonunda gerçekleştirilmiştir. İkinci Bina (B Blok) da Mutfak Kesimine şofben 
ve yeni sıhhî tesisat bağlantısı yapılıp dışarıya yeni bir drenaj çukuru açılmıştır.
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Kazı sezonu boyunca dikkat çekici buluntular veren N15 açmasındaki 
çalışmaların başlangıcında açmada yüzey altında büyük bir fırın ve üzerine 
düşmüş gözüken büyük bir boyunlu çömlek ele geçirilmiştir4. Açmanın güney 
kesiminde yanık dolgu ve taş döküntülerin altından bir duvar sırası ve buna 
bitişik yassı taşlarla kaplanan bir taş döşeme ele geçirilmiştir. Bu döşemeyi 
oluşturan yassı taşların üzerinde, net bir şekilde görülen direk delikleri tespit 
edilmiştir. Bu açmadaki buluntular ve yoğunluğu dikkat çekicidir. Açmanın 
fırın ile duvar arasında kalan kesiminde yüzey araştırmalarında da dikkati 
çeken, çok sayıda mermer bilezik ve işlenme aşamasındaki disk hâlinde bir 
düzineden fazla mermer buluntu ele geçirilmiştir. Bu mermer buluntular ile 
beraber bulunan bir tarafında aşınma izleri çıplak gözle görülen yassı cilâlı taş 
bir balta ile çeşitli boylarda keskiler ve vurgaçlar, çeşitli ebatta öğütme taşları 
burasının olasılıkla bir mermer bilezik işliği olduğunu ortaya koymuştur. 

Açmanın kuzeydoğu köşesindeki ocağı temizleme çalışması sırasında oca-
ğın bir fırın olduğu kanaatine varılmıştır. Fırının kubbe denebilecek kısmının 
açmanın doğu profiline yaslandığı, şimdilik iki aşamalı olduğu ve kerpiç dö-
küntüyle birleştiği anlaşılmıştır. Seviye inme çalışması sırasında fırın olduğu 
kanaatine varılan alanın çevresinde, bir adet figürin parçasına rastlanmıştır. 
Aynı zamanda öğütme taşı parçası da göze çarpan buluntular arasındadır. 

Açmanın güneydoğu köşesinde bulunan kerpiç döküntünün kaldırılması 
sırasında bu döküntü gibi görünen kerpicin biraz derinleşince, çok fazla sert-
leştiği görülmüştür. Devamında, bu alanın levha biçiminde kum taşlarından 
yapılmış bir taban olduğu düşünülen yatay taşlar ortaya çıkmıştır. Bu taş sı-
raları hakkında aşağıya doğru inen bir “yol döşemesinin” parçası olabileceği 
veya fırınla duvar arasında kalan alanın önündeki eşik olabileceği düşünüle-
bilir.

4 Bir adet, N15 açmasının K.D köşesinde bulunan fırın tabanının üzerinde patlamış şekilde 
in situ ancak yarısı bulunan büyük boyutlu çömlek Orman Fidanlığında benzeri mevcut. 
(Efe Turan, 2001, 95, Res: 7, No:116-117), çağdaşı ancak bölgesi dışından en yakın paralelleri 
Kapadokya Erken Kalkolitik Yerleşmeleri’nden verilebilir, Köşk Höyük (Öztan: 2012. 31-
70, S.62,Res. 32; S.63, Res. 38) ve Tepecik-Çiftlik. örnekleri (Bıçakçı ve diğ. 2012. 89-134, Res. 
42.Res.36.)
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N 15 açmasının hemen güneyinde, kayalığa yaslanan  O 15 açmasında 
yapılan çalışmalarda ilk olarak doğu yönünden yaklaşık 2-2,5 metre kadar 
sarı-turuncu ve kalkerli sert toprak gelirken, bu toprağın bittiği yerden kuzey 
profiline yaslanan ve güneye doğru yaklaşık 1 metre kadar küllü gri toprağın 
devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu da N 15’in güneydoğu kesiminde görülen 
küllü dolgunun devamı olduğu anlaşılmıştır. Alanın güneydoğusunda da 
doğal kaya uzantısı ile merkezdeki taş öbekleri arasındaki 20 cm. kadar sert, 
sarı-turuncu tonlarda olan sıkıştırılmış ve bir taban olabileceği düşünülen bir 
düzlemin altında, yoğun bir şekilde küllü gri toprağın geldiği gözlemlenmiş-
tir

Merkezdeki işlevi tam olarak anlaşılamayan taş öbeklerinin doğusundan 
güneye doğru gidildikçe hafif küllü açık kahverengi toprağa rastlanmıştır. Bu 
nedenle, açmanın kuzey kesiminde doğu-batı yönündeki küllü alan temiz-
lenmiş ve çıkan taş öbekleri belirginleştirilmiştir. Yine aynı alanda taşların 
üzerinde kerpiç döküntüler görülmüştür. Bu kerpiç döküntülerin, kuzeydeki 
N-15 açmasıyla bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. Açmanın güneydoğu kö-
şesindeki taş öbekleri dikkatlice kaldırıldıktan sonra O 15 açmasının güney 
batı ucunda bulunan ve  ana kayanın kesilmesiyle bitiştirilmiş, daha çok kırık 
taşlardan bir duvara daha  rastlanmıştır. Duvar parçası açmanın kuzeybatı ve 
güneydoğu ekseninde yer almakta ve olasılıkla güneybatıdaki O14 açmasın-
da yer alan kuzeydoğu köşesindeki duvarla birleşmektedir. 

N15 açmasının güneybatı çaprazında yer alan O14 açmasında ise ana ka-
yanın uzantısına bağlanan bir duvar ele geçirilmiştir. Tabanı kilden bir tesvi-
yenin üzerine oturan duvarın üst kesimi yassı kumtaşları ile bir düz set döşe-
mesi şeklinde düzenlenmiştir. Bunun üzerinde kerpiç bir üstyapının yüksel-
diği anlaşılmıştır. Bu duvarın önünde ise yine N15’te rastlanan fırından daha 
sağlam ve dolayısı ile daha büyük olan bir fırın ortaya çıkarılmıştır. Bu fırının 
hemen ağzında, taşlarla çevrelenen küçük bir mekânda bir düzineye yakın 
öğütme taşı (birinin üzerinde aşı boyası kalıntıları ile) ve ezgi taşı beraber 
bulunmuş ve bu durum, burasının yemek hazırlama ile ilgili bir mekân oldu-
ğunu düşündürmüştür. O14 açmasında yine KB-GD uzantılı ana kaya kütle-
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sinin uzantısında kayanın kesintisine bağlanan bir duvar ele geçirilmiştir. Bu 
duvarın etrafındaki alanda dere çakılı ile karışık, sıkıştırılmış bir kil taban ele 
geçirilmiştir. Bu tabanın üzerine belli aralıklarla düzensiz taşların yerleştiril-
mesi ile olasılıkla tesviye amaçlı bir taban oluşturulmuştur. O 14 açmasında 
hem duvar, hem de taban dolgularının üstünde kalınlığı yaklaşık 10 ila 20 cm. 
arasında değişen, neredeyse toz hâlinde yanık bir dolgu dikkati çekmiştir. Bu 
dolgunun, açmanın kuzey sınırındaki N 15 açmasında da devam ederek geniş 
bir sahaya yayılması dikkat çekmiştir. 

2013 yılı alanda çıkan yapı öğeleri ve buna bağlı mekân öğelerine genel 
olarak baktığımızda duvarların, yerleşmenin eğimli topografyasına oturduk-
ları ve ana kaya uzantıları üzerinde yapıldıkları söylenebilir. Bu duvarlardan,  
en az birinin (O 14) eğimli yerleşme üzerinde teras duvarı olabileceği düşü-
nülmektedir. Buluntuların yoğunluğu (özellikle N 15 açmasındaki sıra dışı 
buluntu yoğunluğu dikkate alındığında), duvar döküntülerinin üst kesimde 
dağılmamış bir görüntü vermesi ve bunların hemen yüzey toprağı altından 
çıkması, yerleşmenin tepe kesimindeki son evresinde yerleşmenin yangın ile 
terkedildiği izlenimini yaratmaktadır. Yerleşim örgüsü için elde edilen ilk so-
nuçlardan biri, yerleşmenin çağdaşı olan Kapadokya Bölgesi Güvercinkayası 
(Aksaray) gibi kaya üstüne kurulan, etrafı savunma çemberli bir yerleşme ol-
duğudur.

SEramiK Buluntular5

2013 kazı sezonunda elde edilen Kalkolitik Dönem seramiğine genel ola-
rak baktığımızda; formlar arasında, içe dönük dudaklı kaplar, dışa dönük 
dudaklı kaplar, daralan ağızlı (hole-mouth) kaplar, kısa ve uzun boyunlu 
çömlekler, boyunlu ve keskin karınlı çömlekler, dik ağız kenarlı kâseler, sığ 
kâseler, keskin profilli kâseler, çoğunluğu oluşturmaktadır. Ayrıca dikey ve 
yatay kulplar, burma biçimli kulplar ve yatay ay biçimli tutamaklı malzeme 

5 Arkeolog Fatma Gamze Şahin (Anadolu Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 
Yüksek Lisans Programı)  ile değerlendirilerek yazılmıştır.
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içinde dikkat çekmektedir. Kanlıtaş Höyük’te görülen bu formlardan boyun-
lu çömlekler, keskin karınlı ve içe dönük dudaklı kap örneklerinin benzerle-
ri çağdaşı olan Orman Fidanlığı yerleşmesinde de görülmektedir.  Bezeme 
çeşitlerine baktığımızda ise Orman Fidanlığı yerleşmesinde görülen bezeme 
örneklerinin benzerlerine rastlanmıştır. Boya, yiv, soku, baskı, az miktarda 
kabartma bezeme örneklerinin yer aldığı gözlemlenmiştir. Bej üzerine kırmızı 
tonlarında birbirine paralel veya birbirini kesen bant boya bezemeli, soku ve 
çizi bezemeli, üçgen biçimli yiv-tırnak baskı bezemeli, oluk bezemeli, birkaç 
örnekte yumru bezeme, az miktarda parçada saklı astar bezemeli örnekler 
göze çarpmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında, Kalkolitik Dönem örnekleri içerisinde en yoğun 
grubu daha çok Orman Fidanlığı Orta Kalkolitik Dönem buluntularına ben-
zeyen gri-kahverengi veya nadir örneklerde siyah astarlı malzeme oluşturur 
(Efe, 2001:23-26). İlk Kalkolitik Döneme ait yüzey üstüne morumsu-kırmızı 
renkteki parçalara (purplish-red) çok az sayıda rastlanmıştır. Bunların dışında 
yoğun olarak görülen mal grupları, grimsi-siyah (koyu yüzlü açkılı), mat kah-
ve, açık kahve, grimsi-mat siyah, koyu kırmızımsı-kahve astarlı,  devetüyü ve 
bej tonlarında renklere sahip parçalar görülmektedir. Özellikle gri-kahve mal 
grubunda bulunan parçaların hamurları özlüdür. Diğer mal gruplarında özlü 
örneklere az sayıda rastlanmaktadır. Hamur özelliklerine baktığımızda, ha-
mur renkleri kahverengi, koyu gri, sarımsı-bej renk tonlarındadır. Yoğun ola-
rak kireç ve kum katkı, taşcık, mika, kuvars ve bitkisel katkılar kullanılmıştır. 

Yontmataş EnDüStriSi6

2008 ve 2009 yıllarında höyük ve çevresinde kapsamlı bir yüzey araştırma-
sında, Höyüğün sektörlere ayrılmasında buluntu yoğunlukları göze alınmış-
tır. Bu âletler içinde dilgiler ve yongalar en fazla göze çarpan endüstri ürünle-
ridir. Dilgiler ve yongaların yanında az miktarda delici ele geçirilmiştir. Dilgi 

6 Yrd. Doç. Dr. Neyir Kolankaya Bostancı (Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi) ve Arkeolog Ferhat Erikan (Anadolu Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 
Yüksek Lisans Programı) ile değerlendirilerek yazılmıştır.
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âletler içinde sırtlı dilgiler ve az sayıda da rötuşlu dilgiler bulunmaktadır. 
Kanlıtaş höyük yerleşmesinde ele geçirilen bu tür yontmataş âletlerin benzer-
leri çağdaşı olan Eskişehir, Orman Fidanlığı yerleşmesinde de görülmektedir. 
Yonga âletlere baktığımızda, düzeltili ve düzeltisiz yongalar göze çarpmak-
tadır. Bunun dışında yonga üzerine dilgi âletler ise çok az sayıdadır. Yont-
mataş endüstrisi üzerine yapılan ilk ön incelemeye göre; çeşitli renk ve tipte 
çakmaktaşı (bunların arasında yeşil çakmaktaşı da bulunmaktadır), opal (süt 
opali olarak da bilinen beyaz opal), kalsedon, kuvars ve kuvarsitten yapılmış 
olan buluntulara rastlanmıştır. Taş delgiler, orak dilgileri, kenar kazıyıcılar, 
düzeltili dilgiler, ön kazıyıcı, çontuklu âlet, sırtlı dilgi ve bıçak bulunmakta-
dır. 

2013 sezonunda sadece bir açmadan (N 15) 3 adet figürin ele geçirilmiştir. 
İki tanesi Eskişehir’de Kalkolitik Dönem Orman Fidanlığı yerleşimindeki ör-
neklere benzemektedir (Efe. 2001: S.148,Res. 2, No:18,23-24). Biri pişmiş top-
rak, diğerleri ise kumtaşı ve kireçtaşına oygu şeklindedir. 

Buluntu grupları arasında en dikkati çeken, mermer malzemeden yapılan 
halka biçimli bileziklerdir. Bunların özellikle bir parça haricinde tümünün 
işlenme aşamasında bulunması, olasılıkla yerleşmede bu malzemenin yerel 
olarak üretildiğine işaret eder. N 15 açması buluntuları ve yüzey buluntuları-
nın bu işleme ait özelliklerinin her aşamasını yansıtması, Kanlıtaş Höyük’ün 
Kalkolitik Dönemde mermer bilezik işlemede özelleşen bir merkez olduğunu 
düşündürmektedir.
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Resim 1: 2013 yılı Kanlıtaş Höyük açmalar genel görünü.

Resim 2: Kanlıtaş Höyük kazıdan kuşbakışı görünüm.
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Resim 4:  O.14 Açması’nın güney kenarındaki mekân içerisinde in situ olarak ele geçirilen öğüt-
me taşları.

Resim 3: Kanlıtaş Höyük  kuşbakışı görünüm üzerine topografik plan modelleme.
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Resim 6: N.15 Açması kuzeydoğu köşesindeki fırın ve üzerinde bulunan boyunlu geniş çömlek.

Resim 5: Kanlıtaş Höyük O 14  fırın ve duvarın batıdan görünüm.
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Resim 8: 2013 Kanlıtaş mermer bilezik örnekler.

Resim 7: KNT’13-N15-X3 mekik şeklinde mermer bilezik işleme âleti.
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Resim 9: 2013 Kanlıtaş bezemeli seramik örnekleri.
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