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ADRAMYTTEİON (ÖREN) 2013
KAZI vE ONARIM ÇALIŞMALARI

Hüseyin Murat ÖZGEN*

Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü tarafından 2012 yılında bi-
limsel danışmanlığımızda başlatılan kazılar, Burhaniye Belediyesi’nin deste-
ğiyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başta ol-
mak üzere, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üye ve öğrenci-
lerinin işbirliğinde, Klâsik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sualtı Arkeolojisi’nin yanı 
sıra, üniversitemizin mimarlık ve enformatik gibi birçok destekleyici bölüm 
uzmanlarının da katılımı ile disiplinler arası bir çalışma olarak, 2013 yılında 
10 öğretim üyesi ve 75 lisans ve lisans öğrencisinin katılımıyla devam ettiril-
miştir1.

Adramytteion antik kenti, kuzeyde Kaz (Ida), güneyde Madra (Pindasos) 
Dağları ve bu dağların doğuda birbirlerine kavuştuğu bir topoğrafya ile sınır-
lanan, iç kesimlerle bağlantısı sınırlı olan bir havzada yer alır. Böyle bir coğ-
rafyada Adramyttenos Sinus’un doğu kıyısındaki kentin konumu, Antik Çağda 
adalar ve tüm Ege Havzası’na açık deniz ticaretine olan elverişliliği sebebiyle, 

* Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat ÖZGEN, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü,  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Şişli-İstanbul/TÜRKİYE. muratoz-
gen@yahoo.com

1 Başta Mimar Sinan G. S. Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Burak Bünyat Aykanat 
(M.A.) ve Uzm. Restoratör Güneş Acur olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu’na, Mimar Sinan G. S. Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut’a, Mimar Sinan G. S. Üniversitesi Enfor-
matik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seher Başlık’a ve tüm özverileriyle bir ekip ruhunu 
hissettiren ülkemizin farklı üniversitelerinin ilgili branşlarından kampanyamıza dahil olan tüm 
lisansüstü ve lisans öğrencilerine, çalışmaya tüm birimleriyle lojistik destek sağlayan ve tüm 
ihtiyaçlarımızda yanımızda olan Burhaniye Belediyesi’ne teşekkürleri borç bilirim. Balıkesir 
Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürü Sayın Funda Ünal’a, birlikte çalıştığımız Müze Araştımacısı 
Sayın Gökmen Yılmaz’a, Arkeolog Sayın Muharrem Hayır’a ve bizden yardımlarını esirgeme-
yen Müze Müdürlüğü çalışanlarına da içtenlikle teşekkür ederim.
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birçok kültürün somut kalıntılarını barındıran, önemli bir arkeolojik potansi-
yele sahip olmasında etken olmuştur (Resim: 1).  

Bir liman yerleşimi olan Adramytteion, en yüksek yeri 20 m.ye yaklaşan 
ve kendi üzerinde en kuzeydeki Bergaz Tepe olmak üzere dört tepecik barın-
dıran bir yükselti üzerinde konumlanmaktadır (Resim: 2).   Bu yükseltinin 
aynı zamanda antik kent örgüsünün yayılım sınırlarını, 1990 yılında son şek-
lini alan sit sınırlarıyla da mutabık olarak çizdiği, şu an için öngörülmektedir.  

Aslında 1950’lere kadar üzerinde modern yerleşim olmayan 
Adramytteion’un, günümüzde yeniden bir yerleşme hâline gelmesi önem-
li ölçüde bir takım tesadüflere bağlı olarak gerçekleşmiştir. 1956 yazında, o 
zamanlar İskele’den bir sandalla sahilden ulaşılabilen Ören Tepe’nin büyük 
palamut ve meşe ağaçları; ince kumlu uzun ve geniş kumsalı, Burhaniye Kay-
makamı Hüseyin Öğütcen’i etkiler. Öğütcen, 1957 yılında buraya bir sayfiye 
sitesi kurmaya karar verir ve kendisinin girişimiyle de, Ören Tepe üzerinde 
bir iskân girişimi başlar. 

Bu durum diğer taraftan antik kentin korunagelen izleri için de bir tahri-
bat sürecinin başlangıcıdır. Antik kentin varlığı bu kadar aşikârken sürdürü-
len bu girişimcilik, yer yer günah çıkarma güdüsüyle de karşı karşıya kalmış-
tır. Yerleşmenin başladığı ilk yıllarda, yerel basında yöre hâlkının Ören’de 
arkeolojik eserler için bir müze talebinde bulunduğu ve çevreden toplanan 
çeşitli eserlerin o dönemlerde geçici olarak Burhaniye’de bir eczane vitrinin-
de sergilendiğine dair haberler yer alır. Bu istek ve taleplere karşı o yıllarda 
kaymakamlık tarafından da Ören’de bir müze kurulması sözü verildiği gö-
rülür. Fakat, bu söz yerine getirilmemiş bir temenni olarak kalmakla birlikte, 
yerleşimde uzun bir müddet genel eğilim, antik kente dair izlerin mümkün 
oldukça gözlerden ırak tutulması şeklinde olmuştur. 

Diğer taraftan Adramytteion antik kenti, ilk kez 1975 yılında arkeolojik sit 
alanı olarak koruma altına alınmış, mevcut arkeolojik sit kararı ve sit sınırları 
ise, 1989 ve 1990 yıllarında, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
tarafından oluşturulmuştur. 1. ve 2. Derece “Arkeolojik Sit Alanı” ilânı, se-
vindirici olarak, Ören’deki yapılaşmanın karar tarihinden itibaren durarak, 
düşük yoğunlukta kalmasına vesile olmuştur.
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Herodotos, Ksenephon, Thukydides, Strabon, Plinius ve Stephanos Byzan-
tinos gibi antik yazarların eserlerinde yer alan Adramytteion, Pseudo Skylax 
ve Arsitoteles tarafından politik anlamda tüm teşekkülleriyle bir şehir olarak 
da vurgulanmaktadır2. 

Antik yazında, özellikle Strabon ve Stephanos Byzantinos’un değinmele-
rinde Adramytteion, Lidya Kralı Kroisos’un erkek kardeşi ve hâlefi Alyattes’in 
oğlu, Lidyalı bir kahraman olan Adramys tarafından kurulmuştur (Strabon, 
Geographika XIII, 1, 65; Stephanos Byzantinos, Ethnikon, Adramytteion). Bu 
durum arkeolojik verilerle henüz doğrulanmamış olmakla birlikte, öncesinde 
de yerlilerin oturduğu bir yerleşim olduğu, ilk sezon çalışmalarımız vasıta-
sıyla kesinleşmiştir.

Zira, ilk sezon çalışmalarımızda ana hedeflerimizden biri, kentin erken 
dönemi (arkaik ve öncesi) hakkında veri sunabilecek alanların belgelenmesi 
olmuştu. Bu manada, 2012 yılı çalışmalarında Prehistorik Dönemden başla-
yarak Orta Bizans Döneminin sonuna dek uzanan buluntu gruplarıyla yer-
leşimin sürekliliğini ortaya koyan kültür katları, Bergaz Tepe (B Bölgesi), A 
Bölgesi ve Antik Liman’da sürdürülen çalışmalarla saptanmıştı. Özellikle, 
kentin konumlandığı yükselti topoğrafyanın kuzey dâhilinde yer alan, ku-
zeyde ve doğuda düzlüğe, batıda ise denize hâkim bir tepecik durumundaki 
Bergaz Tepe’deki çalışmalar vasıtasıyla, kentin Kalkolitik Döneme kadar inen 
kültür katları hakkında, zengin buluntu gruplarıyla oldukça fazla veri elde 
edilmişti3.  

2013 kampanyasında ise, A Bölgesi’nde çalışmalar tamamlanmış olup ka-
zılar iki yeni alanda sürdürülmüştür. Bir taraftan da, yerleşim topoğrafyası 
üzerinde kent unsurlarının ve kültür katlarının belgelenerek saptanması ama-
cında, geçtiğimiz sene Bergaz Tepe üzerinde 7 noktada uygulanmış olan test 

2 Rubenstein, L., “Aiolis And South-Western Mysia”, An Inventory of Archaic and Classical Polis, 
Oxford, 2004, s. 1038.

3 Özgen, H. M.,  “Adramytteion Kenti (Ören) 2012 Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 35. Uluslararası 
Kazı Sonuçları Toplantısı,Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2014, s.178 -194.; “Adramytteion (Ören) Kazılarına Başlarken”, 
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü TEBE Haberler 36, (Başyazı), İstanbul, s. 4-13 
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sondajları, yerleşimin geneli için gerekli görülen bölgelerde devam ettirilmiş 
ve toplamda 17’ye ulaşmıştır (Resim: 3).

A BÖLGESİ (ÖREN MEYDAN) ÇALIŞMALARI

2013 yılında 2012 arazi çalışmasının devamı niteliğinde kazısını südürdü-
ğümüz alanlardan A Bölgesi, yerleşimin deniz kıysında, 11 m. yükseltideki 
teras üzerinde,  antik limana hâkim bir konumda olup çevresinde Roma Dö-
nemi mimarî elemanlarının devşirme kullanımlarının da saptandığı bölgede-
dir (Resim: 3). 

2012 yılında bu bölgede, kuzey ve güney açmalarda, ana aksı güneydoğu 
– kuzeybatı doğrultulu ortak duvarın güneyinde sıralanan, batıda güneydo-
ğuya yönlenen bir kanadı bulunan, beş adet mekân bütünü ve bu kompleksin 
devşirme kullanımlı kuru duvar örgülü mimarîsinden ayrı bir yapısal durum 
sunan, güney açmanın batısında, kireç tabanlı ve mekân duvarlarında harç 
kullanımının saptandığı yapı açığa çıkarılmıştı (Resim: 4).

Kompleksin işlevi, birçoğu taş desteklerle yapılandırılmış yataklarının iz-
lerinden tespit edilen ve bir kısmı da kendi içine çökmüş vaziyette mekân 
köşelerinde bulunan, kaba nitelikli depolama kaplarının kalıntılarından yo-
rumlanabilmektedir. Buna göre deniz vasıtasıyla yapılan ticarî faaliyetler için 
de uygun konumuyla, yapının depolama amaçlı kullanım görmüş olması 
kuvvetle muhtemeldir. Açmanın tamamında mekânlarla ilişkili temel kotla-
rı seviyesinden elde edilen keramik malzeme ile mekân bütününün kabaca 
Orta Bizans Dönemi boyunca evreli vaziyette kullanım gördüğünü söylemek 
mümkündür.

Yine 2012 yılı çalışmalarında, görülür vaziyetteki evrenin altında, kuzey 
açmanın doğusunda alt kotlarda, toprak renginde bölgesel değişimle birlikte, 
parçalar hâlinde ele geçirilen bir büyük kap içerisinde korunduğu anlaşılan 
toplu buluntu grubu, tahribe uğramayan evvelki kültür katlarının somut ka-
lıntılarını bize sunmuştu. 
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Bu toplu grup, tüme yakın korunmuşluğu ile dikkat çekici nitelikte kant-
haros, amphoriskos ve minyatür hydria formlarıyla M.Ö. 4. yy.ın ince işçiliğini 
yansıtır niteliktedir (Resim: 5). 2012 kampanyasında, bu bölgede saptanan 
ve keramik malzemeyle gözlemlenen Geç Klâsik - Hellenistik Dönem kültür 
katlarının altında, kuzey açmada steril tabakaya ulaşılmıştı.  Güney açmada 
ise 2012 için ulaşılan seviyede, tahribe uğramayan alanlardan Bergaz Tepe’de 
bolca saptandığı üzere, yer yer ve az sayıda arkaik ve yine az sayıda gri kera-
mik grubu ele geçirilmiş durumdaydı.

2013 sezonunda ise, A Bölgesi’nde güney açmada kültür katları kazısına 
2012 yılında bırakılan seviyeden devam edilmiştir. +8.86 m. kotta, Arkaik Dö-
neme tarihlenen, beyaz zemin üzeri koyu kırmızı tonlarda bezeli, tüme yakın 
Lidya etkili bir tabak ele geçirilmiştir (Resim: 6). Bu ve kazı genelinde ele geçi-
rilen paralel örnekler, söylencelerde geçtiği üzere kentin Lydialılar tarafından 
kurulduğunu doğrulamasa da, Lydia etki alanının kültür etkileşimi için bir 
ipucudur. Bunun yanı sıra, yine Geç Antik ve Ortaçağın tahribine uğramamış 
kotlarda, Demir Çağı malzemesi olan gri keramik grupları fazlaca ele geçiril-
miştir. Bu tabaka dâhilinde, yine 2012 yılında Bergaz Tepe’den de (B Bölgesi) 
ele geçirilen Korinth gruplarına ait parçalar da yer almıştır. Yapılan tesviye 
çalışmalarında, üst kotlarda yoğun miktarda gelen keramik buluntular kot 
inildikçe azalmış, +7.94 m. kotunda steril tabakaya ulaşılmıştır.

Böylelikle 2012 yılında kazısına başlanan ve Bizans Döneminden Demir 
Çağına dek kültür katlarını içeren A Bölgesi’ndeki mevcut açmalarda, tüm 
kültür tabakalarının kazısı sonlandırılmış durumdadır. Uzman restoratörü-
müz Güneş Acur’un gerekli konsolidasyon çalışmalarının ardından, bölge 
için bir koruma ve çevre düzenlemesi projesi tasarlanmıştır (Resim: 7)

D BÖLGESİ ÇALIŞMALARI

2013 yılında kazı yapılan yeni bir bölge, modern Su Deposu ve Ören Tepe 
yükseltilerinin arasındaki sırt üzerinde konumlanan (222 ada 23 parsele denk 
gelen) ve çalışma kapsamında “D Bölgesi” adı verilen alan olmuştur. Bölgede 
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kazılar uzun vadede esasen Batı ve Doğu dilimler hâlinde tasarlanmış olup 
2013 yılında D Bölgesi Batı diliminin kazısı tamamlanmıştır.  D Batı dilimin-
de, kuzey ve güney olmak üzere 7,5x11 m. ölçülerinde iki açmada eş zamanlı 
çalışılmıştır (DBK ve DBG) (Resim: 3).

Buluntulardan da anlaşıldığı üzere, M.S. 12-13. yy.larda kullanım gören 
mekânlara ait çok evreli bir temel mimarîsi açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Ku-
zeyde tüm açma boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan, 2,80 m. kalınlı-
ğında, moloz taşlarla yapılmış bir düzenlemeye dayanan, her yönde ortala-
ma 0,8 m. kalınlıkta irili ufaklı taşlardan kuru duvar örgüsünde inşa edilen 
duvarlara sahip, birçok mekân açığa çıkarılmıştır. Bunların bazılarının bir-
den çok girişi olduğu aynı kottaki eşik düzenlemelerinden anlaşılmaktadır. 
D Bölgesi’nin mimarî verileri, bu mekânların işlevlerinin günlük hayata iliş-
kin olabileceğini göstermektedir. Buluntular, büyük oranda mutfak ve sofra 
kaplarıdır. Bu da açığa çıkarılan mekânların, günlük hayatta kullanılan sivil 
mekânlar olduklarını düşündürmektedir. 

Erken Bizans Döneminden M.S. 12. yüzyıla kadar tarihlenebilecek bulun-
tuların sayıca çok nadir olması ve bir kontekst özelliği vermemeleri dikkat çe-
kicidir. Bu durum iki düşünceyi akla getirmektedir: Bunlardan ilki, bu alanın 
Erken Bizans Döneminde kullanılmamış olması; ikincisi, M.S. 12. yüzyılda 
burada yapılanmaya gidildiği sırada, alanda önceki kalıntıların temizlenmiş 
olmasıdır. 

DBK’da ve DBG’de bu duvarların oturduğu kotun altında daha erken bir 
evre mimarîsine ait, farklı yöneliş gösteren duvarlar, bir kuyu ve bu kuyunun 
olduğu alan ile bağlantılı künkler saptanmıştır. Tüm D Bölgesi’nin analizi de-
taylı çizimler ve buluntular ışığında devam ettirilmektedir.

D Bölgesi buluntuları, kontekstiyle birlikte dönem ekip üyemiz, İstanbul 
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgü Çöme-
zoğlu tarafından incelenmektedir. 

Sırlılar arasında, M.S. 12-13.yüzyıl örnekleri yoğun olarak görülür. Bu bu-
luntular birkaç grup altında tanımlanabilmektedir. Kırmızı hamurlu kaplar 
arasında; Ege tipi kaplar, az miktarda slip boyama, zeuxxippus kapları, boyalı 
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sgraffito kaplar, hayvan figürlü Korinth üretimi kapların benzerleri, boyama 
bezemeli az miktarda örnek ile Bergama’da benzerleri bilinen çifte bardaklar 
vardır (Resim: 9). 

Alanda saptanan yapı bütününün temel kotunun altında, mimarîden ba-
ğımsız vaziyette, parçalar hâlinde Roma ve az sayıda Hellenistik Dönem ke-
ramikleri elde edilmiştir. Bu durum da, yukarıda değinildiği üzere, M. S. 12. 
yy.da burada yapılanmaya gidildiğinde, önceki kültür katlarının kısmen tes-
viyelendirilerek tahrip edildiği görüşünü kuvvetlendirmektedir.

E BÖLGESİ ÇALIŞMALARI

2013 yılında bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar,  kent tabaka ve öğeleri-
ni tespit için açtığımız sondajlardan, Sondaj 16’da bir yapı bütününe denk ge-
linmesi üzerine şekillenmiştir. Gerek elde edilen sondaj verilerinden, gerekse 
duvarların işçilik ve yönelimlerinden, alanın büyük bir komplekse işaret et-
tiği anlaşılmış, bunun neticesinde sondaj 16’nın kapatılmayarak çevresinde 
kalıcı iki açma açılmasına karar verilmiş ve bu alanda da alan açma sistemine 
geçilmiştir. 264 Ada 4 parsele denk gelen alan E Bölgesi olarak adlandırılmış-
tır (Resim: 3).

Alanda açığa çıkarılan çok evreli yapının genel şemasını, belli yerlerde 
düzgün rektagonal blokların kullanıldığı ve aralarının moloz taşlarla dol-
durulduğu bir mimarî şekillendirmektedir (Resim: 10). Bu şema içerisinde 
kullanılan düzgün kesme taş bloklar, anlaşıldığı üzere, muhtemelen burada 
konumlanan daha evvelki yapı veya yapılardan devşirilmiştir. 

Bir bölümü temeline kadar açığa çıkarılmış durumdaki yapı, tahkimli bir 
yapı bütünüdür. Batıya, liman yönüne bakan girişinin güney kanadının tes-
pit edildiği yapının kapısı, açıklığının her iki yanında 1,20 m. kalınlığında, iç 
dolgusunun harçlı moloz taşla doldurulduğu bir duvar ile tahkim edilmiştir. 

Bunun arkasında mozaik tabanlı bir avlu ile güneyinde, tahkimatla bağ-
lantılı bir mekân kısmen açığa çıkarılmıştır (Resim: 11). Anlaşılacağı üzere 
alanın kuzeyinin önümüzdeki yıllarda yapılabilecek kazısı, yapının girişinin 
kazılmış olan bu güney kısmının, kuzey simetrisini açığa çıkarabilecektir. 
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Girişin güney kanadına ait olan tahkimat duvarının doğu, batı ve kuzey 
cepheleri itinalı bir işçilikle sıvanmıştır. Girişe bakan batı cephesinde, sıva 
üzerine kazıma bir dua metni ile karşılaşılmıştır. Yazıt üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. 

Yapının girişle ilişkilendirdiğimiz kullanım evresinde, zemin seviyesinin 
hemen üzerinden M.S 12-13. yüzyıllara tarihlenebilecek keramikler bulunmuş-
tur. D Bölgesi’ndeki buluntu gruplarına paralel olarak, 12-13.yüzyıllarda gö-
rülen Ege tipi kazıma dekorlu kaplar ve champléve tekniğinde hayvan figürlü 
kaplar, bu alanın da buluntularındandır. 13. yy.da görülen ön ve arka yüzü ka-
zıma şeritli sgraffito kâseler de buluntular arasındadır. Malzeme üzerine detay-
lı çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu tarafından devam ettirilmektedir. 

Bu tabakanın üzerinde Ortaçağda başka evrelerin de olduğu, hem duvar 
kalıntılarından, hem de üst seviyelerdeki zeminlerin varlığından anlaşılmak-
tadır. Alanın kuzey kesitinde öncesindeki kullanım evresinin olası açıklığını 
kapatacak bir konumda toprağa oturan bir pithos görülmektedir. Kuzey kesit-
teki pithos ve güney kesitteki duvar cephesi, konumlarıyla, sözünü ettiğimiz 
ortaçağa ait tabakadan sonra yapılmış evreler olabileceklerini düşündürür. 
Bu seviyeler, üst kotlardaki zeminlerle de bağlantılı olarak görülebilir. 

Alanda yaklaşık +2.97 m. kotunun altında yapılan çalışmalar sırasında, D 
Bölgesi’nde saptadığımız mekânlardakine benzer olarak, Erken Bizans Döne-
mi malzemesinin oldukça az sayıda bulunup Bizans Dönemi öncesi malzeme-
nin yoğunluk kazanması dikkati çekmiştir. Kronolojik olarak alanın kullanıl-
masında D Bölgesi ile benzerlikler izlenebilmektedir. 

Yapının temel kotunda, sarımsı kireç taşından temel blokları saptanmış 
olup, bu kotta detaylı incelemesi sürdürülen Roma Dönemi keramik buluntu-
ları tespit edilmiştir. İlk yorum, alandaki yapının, daha önce burada konum-
lanan Roma yapısının temelleri kullanılarak inşa edildiği şeklindedir.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Adramytteion antik kentinde 2012’de başlatılan çalışmalar, yerleşimin 
Antik Çağ içerisindeki önemini, zengin buluntu gruplarıyla, antik kaynak-
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lardan aldığı atıfları doğrular bir biçimde gözler önüne sermektedir. Yerle-
şimin ticarî rotalar üzerindeki öneminden kaynaklanan bu zengin çeşitlilik, 
keramik buluntuların yanı sıra, plâstik eserler için de geçerlidir. 2012 ve 2013 
kazı kampanyasında ele geçirilen pişmiş toprak eserler ve mermer bir yüzey 
buluntusu üzerinde çalışmalar devam ettirilmektedir.

Pişmiş toprak eserler Arkaik, Klâsik, Hellenistik ve Erken Roma Dönemi-
ne ait olup gerek heykel sanatında gerekse Pergamon başta olmak üzere dö-
nemin meşhur atölyelerinde karşılaştığımız tipleri içermektedirler. Çalışma 
kapsamında ele geçen plastik eserler Araştırma Görevlimiz B. Bünyat Ayka-
nat (M.A.) tarafından çalışılmaktadır (Resim: 12). 

Yine kentin ticarî zenginliğinin bir başka göstergesi, 2012-2013 kazılarında 
ele geçirilen amphora örnekleridir. Y. Lisans öğrencimiz Arda Bülbül tarafın-
dan çalışılmakta olan bu buluntular, M.Ö. 6. yy.dan, M.S. 10. yy.a kadar geniş 
bir aralığa tarihlenen çeşitliliktedir. Tipolojik araştırmalar sonucunda, Khios, 
Thasos, Rhodos, Mende ve Knidos tiplerinin yanı sıra geç örnekler de tespit 
edilmiştir. 

Kazılar genelinde ele geçirilen ince işçilikli ithâl keramik gruplarında ol-
duğu üzere, parçalar hâlinde ele geçirilen ve yoğunluğunu Khios ve Thasos 
amphora tiplerinin oluşturduğu amphoralar,  kentte M.Ö. 4. yy.da ekonomik 
açıdan satın alma gücü yüksek bir kesimin varlığını ortaya koymaktadır. Tüm 
bunlara ek olarak söz konusu yüzyıldaki kentin sikke darbı da bu düşünceyi 
destekler niteliktedir.

2012 ve 2013 kazılarında, görselde örneklerini gördüğünüz nümizmatik 
buluntular arasında, kentin M.Ö. 4 yy. darbına ait, ön yüzünde defne çelenkli 
Zeus başı, arka yüzünde galop hâlinde binici betimi ile bir Adramytteion sik-
kesi de yer almaktadır (Resim: 13). Ele geçirilen sikkelerin çoğunluğunu, fark-
lı darp merkezlerinin Geç Roma ve Bizans Dönemi sikkeleri oluşturmaktadır. 
Anonim follisler ve çukur sikkeler de buluntular arasındadır (Resim: 14). Ad-
ramytteion Kazılarının nümizmatik çalışmaları Bölümümüz Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Oya Yağız tarafından sürdürülmekte ve yayına hazırlanmaktadır. 

2012 yılında başladığımız çalışmalarda, verilerin kaydı ve uzmanların 
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entegrasyonuna olanak sağlayan bir veri tabanı oluşturulması hedeflenmiş, 
2013 yılı içerisinde bu hedef gerçekleştirilmiştir. Arazi formları, kasa kayıt 
formları, restorasyon fişleri, mezar fişleri, görsel ve çizimlerle birlikte veri 
tabanına girilmiştir. Veri tabanına internet ortamından (www.adramytteion.
org)  şifreyle ulaşım sağlanmakta olup böylelikle birçok husus için olduğu 
üzere herhangi bir tabaka veya buluntu durumuna dair detaylı sorgulamalar 
rahatlıkla yapılabilmekte, araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır.

Adramytteion’un mevcut potansiyelini doğru yaklaşımlarla değerlendir-
mek için yerleşim doku ve yapılarının tespit edilmesi bir gerekliliktir. Uzun 
soluklu bir kazı ve onarım çalışması projesi vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek 
bu durum, 2014 yılı ve devamındaki arazi çalışmalarının ana hedeflerinden 
biri olacaktır. Uygun çevre düzenlemeleriyle, kültür odaklı bir turizm anlayı-
şı çerçevesinde Ören’in bir cazibe merkezi hâline gelebileceği algısının yerel 
hâlk tarafından benimsendiğini görmek ve bu heyecanı gözlemlemek, bize 
ayrı bir şevk kazandırmaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla il-
gili yasal mevzuat sit alanlarının ilânından itibaren en geç iki, bir yıl da ilave 
olarak üç yıl içinde koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasını gerektir-
mektedir. Bu duruma karşın, sit ilânından bu yana henüz yapılandırılmamış 
olmasını önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz Ören’in Koruma Amaçlı 
İmar Planı çalışmaları, yeni dönem kazılarıyla eş zamanlı olarak, üniversite-
miz Mimarlık Fakültesi ve ilgili diğer bölümlerin öğretim üyelerinin bilimsel 
danışmanlığında başlatılmış olup çok yakın zamanda tamamlanacak olması 
sevindirici bir başka gelişmedir. 

2012 kampanyasından bu yana, herhangi bir ödenekten bağımsız olarak, 
Bakanlığımız ve Burhaniye Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği 
kazıların, özellikle konaklama ve lojistik anlamda yanımızda olan Burhaniye 
Belediyesi tarafından desteklendiğini belirtmek isterim. Adramytteion’daki 
bu çalışmanın önemine inanarak yanımızda olanlara ve burada isimlerini tek 
tek saymayacağım ekibimizin 2012 öğretim üye ve öğrencilerine bir kez daha 
teşekkürü borç bilirim.
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Resim 1: Edremit Körfezi ve çevresinin tarihî topoğrafyası (Barrington Atlas)
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Resim 2: Ören (Adramytteion) ve yakın çevresinin topoğrafyası
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Resim 3: Ören (Adramytteion) uydu görünümü ve 2012-2013 sezonunda çalışılan alanlar
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Resim 5: Ören Meydan (A Bölgesi) Kuzey Açma toplu buluntu grubu

Resim 4: Ören Meydan (A Bölgesi) güney ve kuzey açmalar
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Resim 7: Ören Meydan (A Bölgesi) Koruma ve Çevre Düzenleme Projesi

Resim 6: Ören Meydan (A Bölgesi) Güney 
Açma Lydia etkili tabak
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Resim 9: D ve E Bölgesi sırlı kera-
mik örnekleri (Benzerleri 
için; Papanikola – Bakirt-
zi, D., Byzantine Glazed 
Ceramics – The art of 
Sgraffito, Athens, 1999)

Resim 8: D Bölgesi Batı Dilim, Güney ve Kuzey açmalar
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Resim 11: E Bölgesi, mozaik tabanlı avlu

Resim 10: E Bölgesi, genel görünüm
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Resim 12: Pişmiş toprak fi-
gürinler ve mer-
mer heykelcik, 
toplu görünüm

Resim 13: Adramytteion M.Ö. 4. yy. 
kent sikkeleri ve Bizans 
(Heraklius) sikkesi

Resim 14: Numizmatik buluntu-
larından örnekler, M.S. 
10-13. Bizans sikkeleri
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MYNDOS KAZISI - 2013

Mustafa ŞAHİN*

Myndos antik kentinde sürdürülen kazı çalışmalarına 2013 yılında da de-
vam edilmiştir1. Çalışmalar farklı üniversitelerin öğrencilerinden oluşan bir 
ekip tarafından yürütülmüştür2. Antik kentin tanıtımı ile ilgili olarak daha 
önce hazırladığımız broşürlere bu dönem Almanca ve İngilizce dilleri de 
dâhil edilmiştir3. 

Myndos kentinin önemli sorunlarından birisi sit alanlarıydı. Sur duvarları 
ile çevrilen kentin oturduğu alanın büyük bir bölümü 2013 yılına kadar 2. De-
rece Arkeolojiks Sit kapsamındaydı. Ayrıca antik limanda herhangi bir sit be-
lirlemesi yapılmamıştı. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
24.10.2013 gün ve 2033 sayılı kararı ile limanlar da dâhil olmak üzere artık sur 
duvarlarının içi ve Nekropol sahasının bir bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit 
kapsamına alınmıştır. 

* Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
16059 Görükle-Bursa/TÜRKİYE. E-mail: mustafasahin@uludag.edu.tr - myndos@uludag.edu.tr 

1 Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Milas Arkeoloji Müzesi’nden Sayın Serçil Yıldız katılmış-
tır. Kazı ve araştırmalara Prof. Dr. Martina Seifert, Doç. Dr. Derya Şahin, Yrd. Doç. Dr. Oktay 
Dumankaya, Dr. Frank Andraschko, Arş. Gör. Serkan Gündüz, Arş. Gör. Hazal Çıtakoğlu, Ar-
keolog Aykut Özet, Arkeolog Aynur Özet, Arkeolog Tamer Güner, Arkeolog Gonca Gülsefa, 
Arkeolog Metehan İhtiyar, Arkeolog A. Gözde Arı, Faruk Yolsal ve M. Uğur Ekmekçi heyet 
üyesi olarak katılmışlardır.

 Gümüşlük Belediyesi 35.000 TL ödenek ile arkeolojik kazılara ilk defa maddî destekte bulun-
muştur. Gümüşlük Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tire’ye bir defa daha teşekkür ederiz.

2 Uludağ Üniversitesi: Murat Akın, Çağrı Aydın, Çiğse Hekim, Melis Uludağ, Emine Gökçe 
Durmuş, Samet Akın, Emre Gerek, Gurbet Erol, Hasan Cem Gülmez, Hülya Yamurkaya, Hilal 
Çevik, Ayşegül Erdem, Gamze Boy. Adnan Menderes Üniversitesi: Cafer Özçelik. Trakya Üni-
versitesi: Fatmanur Tekin. Akdeniz Üniversitesi: R.  Cengizhan Çetinkaya. 18 Mart Üniversitesi: 
İpek Göker. Selçuk Üniversitesi: M. Çağrı Yüksel. Trnava Üniversitesi: Ivana Kubalova, Robert 
Stibrany. Hamburg Üniversitesi: Thomas Fuchs, Nikola Babucic, Jacobus Bracker, Lilian Scho-
enheit, Aylin Güngör.

3 Muğla Mimarlar Odası’na katkılarından dolayı teşekkürü borç biliriz.
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2013 kazı sezonunda Asar (Tavşan) Adası’nda yer alan 663 numaralı par-
sel dışında, Kocadağ’ın doğu yamacında bulunan Ayazma’da ve kentin Doğu 
Nekropolünde de arkeolojik kazılar yapılmıştır. Asar Adası üzerindeki çalış-
malar I 2, H 2 ve F 5A olarak isimlendirilen açmalarda gerçekleştirilmiştir (Çi-
zim: 1, Resim: 1). I2 ve H2 numaralı açma M. Uğur Ekmekçi, F5A açma Faruk 
Yolsal, Ayazma çalışmaları ise Metehan İhtiyar kontrolünde yürütülmüştür. 

KAZI ÇALIŞMALARI

Derya ŞAHİN4

1- Asar Adası

a- H2 Açması

Asar Adası’nın en alt terasında kuzey bölümünde yer almaktadır. Ada gi-
rişini sınırlayan blok taşların güneyinde, F5A açmasının kuzeyinde I2 açması-
nın güneybatısındadır (Çizim: 1, Resim: 1). Çalışmalar 8 x 6 m. büyüklüğünde 
bir alanda başlatılmıştır. Daha sonra yapılan açma genişletme çalışmalarıyla 
açmanın toplam boyutu 13 x 7 metreye kadar genişlemiştir. Açmanın derin-
liği kazı çalışmaları sonlandığında, -282 cm. olarak tespit edilmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonucunda mekânın güneydoğu köşesinde 1 m.  genişliğinde  0.97 
m. derinliğinde bir kapının olduğu belirlenmiştir (Resim: 2). Başlangıçta bu 
kapının adanın ana aksı boyunca kuzey-güney doğrultusunda uzanan ana 
yola açıldığı düşünülse de,  ilerleyen günlerde bu geçişin güneyde bir bölümü 
açığa çıkarılan mekâna geçişi sağlayan bir kapı olabileceği anlaşılmıştır. Bu 
bölümdeki buluntular arasında bir kapı eşiği parçasının bulunması bu dü-
şüncemizi güçlendirmektedir. Ancak bulunduğu seviye itibarıyla ve in situ 
olmaması nedeniyle eşiğin kapıya ait olup olmadığını net olarak söylemek 
mümkün değildir. 

4 Derya ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059 Görükle-
Bursa/TÜRKİYE. E-mail: dsahin@uludag.edu.tr 

 Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından OUAP(F)-2013/37 numaralı 
ve “Dini İnançlardaki Değişimin Sosyal Hayata ve Kentsel Yapılaşmaya Yansıması: Myndos 
Örneği” başlıklı proje ile desteklenmektedir.
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Oda içerisinde kültür toprağı -177 cm. seviyesinden sonra gelmeye başla-
mış. Bu seviyeden itibaren toprağın rengi değişmiş ve içerisinde yoğun oran-
da kireç bulunan gri renkli toprak yerini devetüyü renginde bol killi bir topra-
ğa bırakmıştır. Bu toprağın altından, -216 cm. seviyede yoğun miktarda kireç 
harç üzerine yerleştirilmiş, boyutları 0.73 x 0.53 x 0.12 m. olan pişmiş toprak 
levhâlardan oluşan bir döşeme ile karşılaşılmıştır. Döşemenin oda zemininin 
tamamını kapladığı anlaşılmaktadır. Döşeme, daha sonra alanın batısından 
başlayarak kademe kademe kaldırılmıştır. İlk izleme sondajına 1.60 x 1.10 m. 
olarak başlanmış, döşeme bölümü kaldırıldığında, altında bir yangın tabakası 
tespit edilmiştir (Resim: 3). Ayrıca bu alanda yoğun şekilde çivi, 1 adet sikke, 
1 adet cam sence, 1 adet bronz raptiye açığa çıkarılmıştır. Yoğun şekilde bu-
lunan demir çiviler ve yangın katmanı bu döşemin üst kata ait olabileceğine 
işaret etmektedir. Bu seviyenin üst katın varlığına işaret eden önemli bir belge 
olmasından dolayı mekânın doğu bölümünde 1.5 m. genişliğinde bir alan bel-
ge olarak bırakılmıştır (Resim: 4). Bırakılan bu rezerv alanı dışında mekânın 
kalan bölümünde yürüme düzlemine kadar inilmiştir. Yapılan bu çalışmalar 
esnasında 1 adet demir ok ucu, 15 adet sikke, 2 adet kandil, 1 adet figürin baş 
parçası, haç kolu, sekiz kollu bronz parça, bir adet yüzük, üzerinde harf bulu-
nan mermer bir parça, biri zemin üzerinde in situ olmak üzere 2 adet öğütme 
taşı bulunmuştur.

Mekân alışılmışın dışında, dikdörtgen olmayıp beşgen bir plan özelliğine 
sahiptir (Çizim: 1, Resim: 3). Çalışma sonucunda mekânın en geniş bölümü-
nün 3.75 m., en dar bölümünün ise 1.10 m. genişliğe sahip olduğu anlaşılmış-
tır. Korunan yükseklik ise 2.50 metredir. Mekânı çeviren duvarlar kuzey hat 
boyunca 1.85 m. genişliğine kadar çıkmaktadır. Bu durum kuzey duvarları-
nın aynı zamanda geç dönem savunma amacıyla güçlendirilmiş olan koruma 
duvarlarına yaslanması olarak açıklanmaktadır. Yoğun miktarda çivi ve piş-
miş toprak plâkalardan oluşan döşemenin yangın tabakasının üstünde yer 
alması bu bölümde bir üst kat olduğunu açıkça göstermektedir. Pişmiş toprak 
döşemeler, yoğun çivi ve etkili şekilde yangın izi üst katın ahşap direklerden 
oluşan konstrüksiyonla birbirinden ayrıldığını kanıtlar niteliktedir. Ayrıca 
mekânın  kuzeydoğu köşesinde 0.28 m. genişliğinde 1.85 m. uzunluğunda 
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zemin seviyesine gelecek şekilde içi sıvalı bir drenaj deliği de yer almaktadır. 
Şimdilik bu deliğin mekânın temizliğinde kirli suyun atılması amacıyla kul-
lanıldığını düşünüyoruz. Mekânda bulunan öğütme taşı, amphora ve pithos 
parçaları buranın bir kiler veya işlik olabileceğine işaret etmektedir. 

Bunların yanı sıra ‘H2 Açması’ olarak adlandırılan bölümün güneyinde 
yapılan çalışmalar -3.40 metrede kireç harçlı ve kiremitlerden oluşturulan 0.05 
m. kalınlığında bir zemin geldiği için durdurulmuştur. Bu zemin mekânın 
batıdan başlayarak kuzeye doğru takip etmektedir. Söz konusu zemin kulla-
nılan kireç harç nedeniyle olasılıkla iç mekânın tarihiyle çağdaş olmalıdır. Bu 
alanın kuzeybatısında 2 x 2 m. ebadında bir sondaj daha açılarak alttaki plat-
formla ilgisi araştırılmaya çalışılmış ancak, ödeneğin bitmesinden dolayı bu 
bağlantı tespit edilemeden çalışmalar durdurulmuştur. Platformun gözüken 
genişliği 4.50 m, yüksekliği 0.50 metredir (Resim: 5). 

b- I2 Açması

Mekânın doğusunda açılan alan I 2 olarak isimlendirilmiştir (Çizim: 1, 
Resim: 1). Genellikle adanın üst bölümlerinden akan toprakla dolan bir dol-
gu alanıdır. Üstteki döküntü kaldırıldıktan sonra altında yoğun kireç harçla 
yapılmış bir dolgu tabakası bulunmaktadır. Bu dolgunun içerisinde 0.22 m. 
çapında bir kanal açığa çıkarılmıştır. Bu bölüm mekânın batısında tespit etti-
ğimiz zemin döşemesinin çok üzerinde olduğu için belgelenerek kaldırılmış 
ve zemin seviyesine kadar inilmiştir. Buradaki çalışmada 2 adet sikke açığa 
çıkarılmıştır. Yapılan çalışmadaki amaç “Geç Antik Çağ Savuma Duvarı”nın 
görünürlüğünü sağlamak ve sınırlarını belirlemektir (Resim: 6). Kazı çalışma-
ları zemin seviyesine gelindiğinde bırakılmıştır. Ancak bu seviye platformun 
yaklaşık 2 m. üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle bu alandaki çalışmalar 
önümüzdeki yıllarda platform seviyesine inilinceye kadar devam edecektir.

c- F5A Açması

Asar Adası üzerinde yer alan çalışma alanlarından bir diğeri F5A açması 
olarak isimlendirilmiştir (Resim: 1). Bu alanda kazı çalışmalarına ilk olarak 
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2012 yılında başlanmış ancak, zemin seviyesine kadar inilememiştir. Açmada 
doğu ve batı taraflarda kuzeydoğu istikametinde uzanan bir duvar ve 1.01 
m. genişliğinde bir koridor tespit edilmişti. Daha sonra 1.20 m. derinlikte bir 
kanal kalıntısına rastlanınca, yarım bırakmamak düşüncesi ile çalışmalara ara 
verilmişti5. 2013 yılında bu alanda da kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Aç-
manın başlangıç ölçüleri 5.50 x 5.00 m. olarak belirlenmiştir. Çalışma alanının 
sınırları belirlenirken yüzeyde yer yer izlenebilen duvarlar takip edilmiştir. 
Kazı sonunda mekân duvarları nedeniyle açma ölçüleri 8.00 x 7.00 metreye 
kadar genişlemiştir. Açmanın kuzey kesitinde kısmen ucu gözüken ve üze-
rinde birkaç satır yazıt okunabilen mermer adak levhası parçası açmanın sı-
nırlarını genişletmemizdeki bir diğer etken olmuştur. 

Alan genelinde devam eden çalışmalar esnasında -1.20 m. derinliğe inil-
diğinde bu defa doğu-batı istikametinde uzanan bir diğer koridor tespit edil-
miştir. Koridorun toplam uzunluğu 6.10 m. ve genişliği 0.90 ila 1.10 m. ara-
sında değişmektedir. 1.80 m. derinliğe inildiğinde üzeri mermer plâkalarla 
kaplanmış bir kanalın olduğu gözlemlenmiştir (Resim: 7). Koridorda mermer 
kaplamanın hemen üzerine gelecek şekilde bir kandil, mermer plâkaların se-
viyesinde iki adet sütun başlığı, şu an için anlamlandıramadığımız 14 adet 
pişmiş toprak hâlka obje buluntular arasında kayda değerdir. Plâkalardan 
orta bölümde olanın üzerinde, plâkaları parçalayarak kanala düşen mermer-
den bir sütun başlığı dikkat çekmektedir. Bu durum yapı terk edilirken bilinç-
li bir şekilde tahrip edildiğine işaret etmektedir. 

Oda kazısında ele geçirilen buluntular arasında tanrı Apollon’a adanan bir 
adak steli (Resim: 8), iki adet kapı eşiği, 1 tane dibek, 2 adet ekmek mührü, yo-
ğun seramik parçaları, çiviler, cam parçaları, 15 adet sikke, haç şeklinde kolye 
ucu, 2 adet sütun başlığı parçası, üzerinde haç motifi bulunan 3 adet mermer 
parça  ve metal hâlka ele geçirilmiştir.

Odanın güney duvarında 0.70 x 0.60 x 0.40 m. ölçülerinde bir kör niş yer 
almaktadır. Kör nişin tabanı pişmiş toprak levhâlarla düzeltilmiştir. Odanın 

5 Ayrıca bkz. M. Şahin, “Myndos Kazısı – 2012”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2014), 406 vd.
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tam ortasına gelecek şekilde, batı duvarına bitişik 1.67 x 1.10 x 0.30 m. ölçü-
lerinde bir seki dikkat çekmektedir. Sekinin güneyinde 0.50 m. çapında ve 
0.67 m. yüksekliğinde pişmiş topraktan depolama amacıyla kullanıldığını dü-
şündüğümüz bir kap yer almaktadır. Silindir gövde, tabanda 90 derecelik bir 
açı ile taban ile birleşmektedir. Birleşme noktasında açıklığın olması, bu ka-
bın sıvı nesneler için kullanılmış olamayacağını göstermektedir. Bu mekânın 
mutfak olduğunu düşünüyoruz. Kazı ödeneği bittiği için mutfağın zemininde 
ve koridordaki kanalda 2014 yılı kazı çalışmalarına kadar ara verilmiştir. Bu-
rada yapılan kazılarda Apollon’a adanan adak steline ait üzerinde birer harf 
bulunan küçük parçalara rastlanmıştır. Bu durum yazıtın bilinçli bir şekilde 
parçalanarak atıldığını göstermektedir. Koridorda ayrıca 1 ekmek mührü, 1 
sikke, seramik parçaları, metal ve cam eserler ele geçirilmiştir.

2- Ayazma Kazısı 

İlk olarak 2005 -  2006 yıllarında kazılmaya başlanan alanda uzun bir ara-
dan sonra 2013 sezonunda tekrar kazı çalışmalarına başlanmıştır. 2005 yılın-
da yapılan ilk çalışmalarda bir bölümü görünen mozaik tabanın bulunduğu 
ön mekân açığa çıkartılmış ve sezonun sonuna doğru arka odaya geçiş ka-
pısının eşiği seviyesinde çok miktarda üzerinde haç motifi bulunan mermer 
plâkalara rastlanılmıştı6. 2006 yılında ise arka mekânda kazı çalışmalarına de-
vam edilmiş ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan odanın bir bölümü açığa 
çıkarmıştı7. Kazısı yarım kalan alanda çalışmalara 2013 sezonunda tekrar baş-
lanmıştır. Çalışmalara mozaik döşeli ön mekânın sınırlarını belirlemek üzere 
kuzey duvarında yüksekliği 0.50 m, uzunluğu 2.80 m. ve güney duvarında 
yüksekliği 0.28 m., uzunluğu 2.60 m. olacak şekilde sağlamlaştırma yapılmış-
tır. Daha sonra mozaik zemini korumak üzere 2006 yılında yapılan koruma 
örtüsü kaldırılmış ve mozaik taban restoratörümüz tarafından sağlamlaştırı-
larak koruma örtüsü yenilenmiştir.

6 Ayrıca bkz. M. Şahin, “2005 Yılı Myndos Kazısı” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Ankara 2007), 561-
562.

7 Ayrıca bkz. M. Şahin “2006 Yılı Myndos Kazısı” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Ankara 2008), 27-
28-32-36.
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a- LA-1 Açması

Liman açmasında 2013 yılında ilk aşamada LA-1 olarak adlandırdığımız 
bölümde kazı çalışmaları başlamıştır (Resim: 9). Ön duvarları tamamen yıkıl-
mış olan mekânın çöken kemerli üst örtüsünün bir bölümü in situ olup, LA 
açmasının arka odasından buraya geçişi sağlayan bir kapıya ait iz dikkat çek-
mektedir. Liman Açması’nda 2006 yılında yarım kalan arka odasında çalışma-
lara devam edebilmek için öncelikle bu geçişin açılmasına karar verilmiştir. 

Çalışmalara mekân üzerini kaplayan bitki örtüsünün temizlenmesi ile baş-
lanmıştır. Kesit çalışmasında üst örtüyü oluşturan kemerli yapının ortadan 
iki parçaya ayrılarak çöktüğü görülmüştür. -1.93 metrede odanın zeminine 
ulaşılmıştır. Zemin sıkıştırılmış topraktandır. Bu arada odanın güneyindeki 
duvarların temelleri de açığa çıkarılmıştır. Buna göre mekânın genişliği 3.35 
metredir. Toplam uzunluğu 7.36 m. olan oda doğu-batı istikametinde uzana-
rak mendireğin üzerine doğru devam etmektedir. Odanın zeminini anlamak 
üzere güneybatı köşede 1.60 x 1.40 m. ölçülerinde bir sondaj açılmıştır. Bu 
sondajdan -2.29 m. seviyesinde bir adet şamdan altlığı ve II. Iustinianus Dö-
nemine ait bir adet sikke bulunmuştur. -2.29 metrede, taban suyu gelmesi ve 
odanın güney duvarının temel seviyesinin altına inilmesinden dolayı burada-
ki sondaj çalışmaları sonlandırılmıştır. 

Bu odada diğer bir sondaj ise açmanın güneydoğu tarafında açılmıştır. 
Bunun sebebi Liman Açması’nda yer alan mozaik zemin döşemesinin bu 
mekânda devam edip etmediğini anlamaktı. Çalışma sonucunda mozaik ze-
minin bulunduğu seviyenin altına inilmiş olmasına rağmen, herhangi bir mo-
zaik kaplamaya rastlanmamıştır. 

b- LA-AO Açması

Bu odada 2006 yılında yapılan çalışmalarla oda kuzeyi -1.70 metreye ka-
dar kazılmıştı8. Çalışmalara yarım kalan 3.41 x 2.86 m. ölçülerindeki alanda 

8 Ayrıca bkz. M. Şahin “2006 Yılı Myndos Kazısı” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Ankara 2008), 27-
28-32-36.
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devam edilmiştir. Bu açmada karışıklığa meydan vermemek için 2006 yılında 
Arka Oda anlamına gelen AO kısaltması kullanılmıştır. -2.09 m. seviyesine 
kadar herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmamıştır. Bir sonraki -2.21 metre-
deki seviyede kireç harcı ve moloz taştan inşa edilen duvarlara ait parçalara 
rastlanmıştır. Duvar parçalarının aşağıya gelen bölümünde kireç harcından 
yapılmış sıva dikkat çekmektedir. Bu durum mekân duvarlarının odanın için-
de doğru yıkıldığını göstermektedir. Bu duvarın alt kısmındaki seviyelerde 
-2.32 ve -3.05 m.  arasındaki kesitte bol miktarda kiremit parçaları bulunmak-
tadır. Ayrıca bu seviyede 2 adet sütünce başlığı, 2 adet sütunce gövde parçası 
ve birisinin üzerinde haç motifinin bulunduğu 4 adet mermer parapet parçası 
bulunmuştur. Aynı seviye aralığında 3 adet de sikke açığa çıkarılmıştır. Bu 
sikkelere göre yapının en son İ.S. 8. yüzyılın ortalarında terk edildiği tahmin 
edilmektedir. Duvar kalıntısının altında gözlemlenen kül tabakası yapının bir 
yangınla yıkıldığına işaret etmektedir.

Yine duvar çöküntüsüyle zemin arasındaki seviyede bol miktarda aşırı ısı-
dan dolayı metamorfoza uğramış mermer zemin döşeme parçalarına rastlan-
mıştır. Bunun dışında metal parçaları ve çiviler bulunmuştur. Bu çivilerin ola-
sılıkla üst katın hatıllarına işaret ettiği düşünülmektedir. Bu durum tonozun 
altında bulunan çatı kiremitlerini de bir ölçüde açıklamaktadır. Normalde çatı 
kiremitlerinin tonozun üstünde olması beklenirken, burada tonozun altında 
bulunmaktadır. Bu durum bize çatı kiremitleri formundaki kaplamanın çatı-
yı örtmek için değil de, ikinci kat zeminini döşemek için kullanıldığını akla 
getirmektedir. Benzer durum aynı döneme tarihlenen Asar Adası’nda H2 aç-
masında in-situ bulduğumuz zemin kaplamasında da görülmektedir (Resim: 
10). Bu odanın tabanı da sıkıştırılmış toprakla kaplıdır. Doğu duvarında nor-
mal kapı girişinin 4.10 m. kuzeyinde ikinci bir geçişin bulunduğunu gösteren 
bir kapı sövesine ait blok dikkat çekmektedir. Ödeneğin bitmesi nedeniyle 
kazılara son verildiği için bu alanda kazı çalışmalarına devam edilememiştir. 
2014 yılında yapılacak kazılarla bu bölümden ön odaya doğru bir kapı açıklı-
ğının olup olmadığı araştırılacaktır.

Çalışmalarda geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi koruma önlemlerine 
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ağırlık verilmiş ve kazısı yapılan alanlarda açığa çıkarılan duvarların üzeri 
geçici olarak harpuşta ile kapatılmıştır. 

CAM BULUNTULARI RAPORU

A. Aynur ÖZET
M. Aykut ÖZET9                   

a- Asar Adası

2013 yılı Asar Adası kazılarında ele geçirilen cam buluntular incelenmiş 
bunlar arasında kayda geçmeye değer olan yapıtlara numara verilerek sınıf-
landırılmıştır. Bu çalışma sonucunda toplam 23 adet cam buluntunun çizimi 
yapılmış, fotoğrafları çekilmiş ve bilimsel çalışma yapmak üzere hazırlanmıştır.

2013 yılında açılan H2 (TA) açmasında bazı cam buluntular ele geçirilmiş-
tir. Bunlar arasında yer alan bir kaba ait ağız kenar parçası sarı cam hamurlu-
dur. Dış yüzünde paralel hatlar hâlinde kabartma yivler yer alır. Ağız kenarı-
na mavi renkli lif bant sarılı olan bu kâse ya da bardak şekilli kabın, Geç Roma 
ve Bizans Çağında, benzer bir çok örneği bulunmaktadır. Gerek Anadolu’da 
yapılan Sardes, Limyra, Hierapolis gibi kazılarda bulunanlar, gerekse doğuda 
Kudüs’te ve İsrail’deki kazılarda bulunmuş olan benzer parçalar Erken Bi-
zans Çağına M.S. 5-7. yüzyıla tarihlenmiştir. Ancak Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi’nde bulunan Marmaris Serçe Batığı camları arasında da bu biçimde 
ağız kenarına değişik renkte lif bant sarılmış yapımlar bulunmaktadır. Bu ne-
denle benzer yapımların Geç Bizans Çağına kadar yapımına devam edildiğini 
söylemek yanlış olmaz. 

Yine aynı açmada ele geçirilen açık mavi renkli bir başka buluntu bozul-
duğu için atık malzeme olarak belki de sonradan tekrar eritilmek üzere bıra-
kılmış bir yapımdır. Ancak bunlardan bazılarının yangın sonucunda bu şekle 
geldiği de düşünülebilir. Daha çok atık malzeme olduğunu düşündüğümüz 

9 A. Aynur ÖZET - M. Aykut ÖZET, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan emekli arkeologlar. E-mail: 
aykutozet@yahoo.com
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bu buluntu daha önceki yıllarda ele geçen atık camlar da göz önünde tutula-
rak Asar Adası’nda cam imal edildiği tezini güçlendirmektedir. 

2013 yılı kazılarında F5A numaralı açmada bulunan bir pencere cam par-
çası camgöbeği renkli ve kalın cam hamurludur. Bilindiği gibi pencere camları 
silindir içine üfleme ve kalıba üfleme ya da göbekli camlar şeklinde imal edili-
yordu. Bu yapım kalıba döküm olarak imal edilmiştir. Benzerleri İstanbul-Sir-
keci, Bergama, Efes, Hadrianoupolis (Paphlagonia) ve Sardes kazılarında ele 
geçirilmiştir. Anadolu dışında batıda Sırbistan’da, doğuda Kudüs’te İsrail’de 
ve daha birçok yerde pencere camı örnekleri bulunmuştur. İkinci buluntu bir 
şişe ağız parçası olmalıdır. Zeytin rengi bir şişe ağız kenar parçası olan bu 
buluntunun ağız kenarı ikiye katlanmış, cam hamuru akarak ağız alt kısmına 
birleşmiştir. Açık mavi renkte bir şişe boynu iki parça olarak bulunmuştur 
(Resim: 11). Bu buluntu pithos çevresinden ve oda içinde ele geçirilmiştir. Bu 
şişe boynunun üst ve alttan kırık olduğu görülmüştür. Yine kanal içinden 
mavi yeşil renkli kadeh kaidesi ile bir ağız kenar parçası daha bulunmuştur.

b- Liman Açması

Aynı yıl Asar Adası karşısında liman ağzı mevkiinde de bazı kazılar yapıl-
mıştır. Burada sürdürülen kazılarda LA1 açmasında birçok açık sarımsı yeşil 
renkli kadeh-kandil kaidesi bulunmuştur. Kadeh ayağı üstünde küresel bölü-
mün bir kısmı kırılmıştır. Bu alanda bazı pencere camları da ele geçirilmiştir. 
Aynı sondajlarda başka kadeh kaideleri ve pencere camları da bulunmuştur. 
Bazı camlarda kesme bezeme izlerine de rastlanmıştır. Bu alanda ufak kap 
parçaları ve cam cüruflar da bulunmuştur. Bu buluntuların yarımada üzerin-
de yer alan yapılara ait olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak, 2009 yılında başlayan Asar Adası kazılarında cam malzeme 
olarak ilk yıllarda daha çok kilise eşyası ve gömü armağanı ve çeşitli sofra 
eşyası ele geçirilmişti. Genellikle aynı döneme ait olan bu buluntular Erken 
Bizans Çağına tarihlenmiştir. 2009’dan sonra sürdürülen kazı çalışmalarında  
ise büyük kilisenin M.S. 7. yüzyılda depremle yıkılmasının ardından adada  
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yer alan  çeşitli yapılarda bulunan pencere camı, kandil-kadeh kaidesi ve çe-
şitli sofra eşyalarından oluşan gruplar bulunmaktadır. Bunlar arasında ele ge-
çirilen cam cüruflar, atık malzemeler ve fritler adada cam üretim yapıldığının 
kanıtlarıdır. Myndos’ta kent kazıları sürdürüldükçe yerel atölye ve fırın olup 
olmadığı da anlaşılacaktır. Ayrıca Roma Çağına ait daha çok veri elde edile-
cek ve daha belirgin sonuçlara varma olanağı doğacaktır.

ARKEOMETRİ ÇALIŞMALARI

Hüseyin S. BAŞKAYA
M. Sabri DİRİM

Efsun DİNDAR10

a-  Turgutreis - Kadıkalesi Bozdağ Mermerleri ve Myndos Kentinde Kullanım 
Yerleri 

Bodrum Yarımadası’nda Turgutreis İlçesi, Kadıkalesi Köyü’nün doğusun-
da yaklaşık 250 m. yüksekliğindeki Bozdağ yer almaktadır. Bozdağ’ın özel-
likle zirvesine yakın üst bölümünde görünür hâle gelen mermer formasyonu 
Antik Dönemde de bölgede yaşayan toplulukların dikkatini çekmiş ve bura-
da bir mermer ocağı oluşturularak işletilmiştir11. Myndos antik kentine kuş 
uçuşu 4-5 km. uzaklıkta yer alan bu antik mermer ocağı ile ilgili çok fazla 
bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Berkaya ve Pedersen tarafından yürütü-
len  çalışmada, ocak ve mermerin özellikleri hakkında bilgi verilmektedir12. 
Antik Myndos kentinin çok yakında bulunması, ve mevcut görünüşüne göre 
mermer ocağından geçmiş dönemlerde önemli miktarda mermer çıkarılmış 
olması, Berkaya ve Pedersen’in görüşlerini güçlendirmekte ve bu mermerlere 

10 Hüseyin S. BAŞKAYA, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölü-
mü-Bursa/TÜRKİYE. E-mail: baskaya@uludag.edu.tr 

11 M. Şahin “Myndos Kazısı -2010” 33. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2012), 354 Resim 10.
12 B. Berkaya -  P. Pedersen, “Bozdağ – an Ancient Town and Marble Quarry Near Myndos on the 

Halikarnassos Peninsula”, P. Pedersen (Ed), Halicarnasian Studies V (2008), 43-51.
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Myndos kenti kalıntıları arasında günümüzde de yaygın olarak rastlanabile-
ceği beklentisini artırmaktadır13.

Çalışmamız 2006 yılında Bozdağ mermerlerinin Myndos’un hangi yapı-
larında ve /veya hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemek amacıyla başla-
tılmıştır. Çalışmaya 2007 ve 2008 yıllarında ara verilmiş 2009 ve 2010 yılla-
rında Asar Adası ağırlıklı olarak devam edilmiş, 2011 ve 2012 yıllarında ise 
Asar Adası ağırlıklı olmak üzere ana karadaki yüzeyde ulaşılabilen örnekler 
üzerinde çalışılmıştır. 2006 yılında Myndos genelinden ve 2009-2012 yılların-
da Asar Adası ağırlıklı olarak göze çarpan tüm mermer parçaları ve mermer 
yapı malzemelerinden örnekler alınmıştır. Ayrıca gerek 2006 gerekse 2010 
yıllarında üç ayrı dönemde Bozdağ mermer ocağından da temsili mahiyette 
örnekler (17 örnek) alınmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla toplam 110 ayrı örnek 
üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Öncelikle Bozdağ örneklerinin Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve 
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü laboratuvarlarında inceleme ve analiz-
leri yapılmıştır. Analizlerde SEM (Scanning Electron Microscope) teknolojisi 
ve ıslak analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Bozdağ ocağından alınan örnekler makro morfolojik olarak iki ayrı bü-
yüklükte kristal yapısı göstermektedir. Örneklerin büyük bölümü (15 örnek) 
“masif, som bir yapıda”, ince tanecikli kristal yapıya sahip, süt beyaz renkte 
mermerlerdir14. Muhtemelen bazı damarlardan kaynaklanan ve ocak zemi-
nindeki parçalar arasından alınan az sayıdaki örnek ise (2 örnek) kaba-iri kris-
talli yapı göstermektedir. Ocağın hâlen görünen duvarlarından alınan örnek-
lerin tamamı “masif, som yapıda, ince tanecikli kristal yapıya sahip” örnek-
lerdir. Bu nedenle ocağın işletildiği dönemde çıkarılan mermerlerin önemli 
bölümünün, büyük olasılıkla ince kristalli, masif som örneklerin benzerleri 
olduğu düşünülmektedir15.

13 M. Şahin, “Myndos Kazısı -2010” 33. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2012), 353 vd., Resim 10 
vd.

14 T. Ercan – E. Günay - A. Türkecan, “Bodrum Yarımadasının Jeolojisi”, Türkiye Jeoloji Kurumu 36. 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı (1982), 21 vd.

15 M. Şahin, age., 353 vd.
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16 M. Şahin, age., 353 vd.
17 M. Şahin, age., 353 vd.

Yürütülen analizler sonucunda örneklerin dolomitik mermerler olduğu, 
genellikle Kalsiyum  (Ca) ile birlikte yüksek Magnezyum (Mg) içeriğine sa-
hip oldukları belirlenmiştir. “Masif, som yapıda, ince tanecikli kristal yapıya 
sahip” olan örneklerin Mg konsantrasyonları % 9.27 -15.63 arasında,  kaba-iri  
kristalli örneklerin Mg konsantrasyonları ise  % 2.46 -2.66  arasında değişmek-
tedir16.

2011 - 2012 yıllarında Asar adasından ve anakarada yüzey buluntuların-
dan alınan mermer örneklerinde (42 örnek) yürütülen analizler sonucu Boz-
dağ ocağının genelinde görülen “masif, som yapıda, ince tanecikli kristal ya-
pıya sahip, yüksek Mg konsantrasyonlu, dolomitik ” mermer ile uyumlu yeni 
örneklere  rastlanmıştır. 2011 yılında alınan örneklerden birisi (Köy içinden 
kazı evine giderken deniz kenarında yatay duran 60x40 cm. ebadındaki yapı 
taşı örneği) “masif, som yapıda, ince tanecikli kristal yapıya sahip, yüksek 
Mg konsantrasyonlu, dolomitik ” Bozdağ örneği ile uyumlu bulunmuştur. 
2012 yılında alınan örneklerden ise ikisi,  biri 2011 yılında belirlenen yukarıda 
anılan örneğin yanındaki daha küçük yapı taşı, diğeri Asar adasında bulunan 
mermer sütunce parça  “masif, som yapıda, ince tanecikli kristal yapıya sahip, 
yüksek Mg konsantrasyonlu, dolomitik” Bozdağ örneği ile uyumlu bulun-
muştur.

2010 yılında belirlenen,  Bozdağ ocağının genelinde görülen “masif, som 
yapıda, ince tanecikli kristal yapıya sahip, yüksek Mg konsantrasyonlu, do-
lomitik” mermer ile uyumlu örneklerin her ikisi de Asar Adası Kule Açması 
kilise mozaiğine ait beyaz tesera örnekleridir. Söz konusu kilisenin mozaik 
tabanının işçiliğine göre, yapının İ.S. 5. yüzyılda yapılmış olabileceği düşü-
nülmektedir17.

2011 ve 2012 yılında belirlenen Bozdağ mermerinden yapılma 2 yapı bloğu 
ve 1 kullanım objesi ile birlikte Bozdağ’daki ocağın mermerinin 2010 yılın-
da belirlendiği gibi sadece “tessera” değil aynı zamanda yapı malzemesi ve 
kullanım objesi olarak da değerlendirildiği anlaşılmıştır. Elde edilen verilere 
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göre Bozdağ Mermeri, G Açması olarak adlandırılan bölgedeki yapılardan 
aşağı sürüklenen mimarî malzemelerde (Resim: 12), Asar Adası’nda, tessera 
olarak ve yine mimarî malzemelerde kullanılmıştır. 

2013 yılı çalışmaları Asar (Tavşan) adası ile birlikte antik liman girişinde 
Asar adası karşısındaki Ayazma (?) kalıntılarının yer aldığı bölgede de yü-
rütülmüştür. Bu çalışmalar esnasında 50 civarında mermer buluntu şekil ve 
makromorfolojik özellikleri açısından değerlendirilmiş, bunların 24 adedin-
den kimyasal analizler için örnekler alınmıştır. Alınan örneklerin 2013/2014 
kış döneminde analizleri yapılacak, daha önceki yıllarda tanımlanan Bozdağ 
mermeri ile karşılaştırılarak, benzer orijinli olanlar tespit edilecektir. Gözle 
yapılan ön değerlendirmelerde özellikle iki örneğimizin daha Bozdağ kökenli 
olduğu düşünülmektedir. 

Kaliteli “Dolomitik Bozdağ  Mermeri”nin izinin ileriki yıllarda da sürül-
mesi planlanmaktadır.

ERGEBNİSSE DER PROSPEKTİONSKAMPAGNE DER UNİVERSİTÄT 

HAMBURG IN MYNDOS 2013

Martina SEIFERT18

Auf Einladung des Ausgrabungsleiters Prof. Mustafa Şahin und mit Ge-
nehmigung des Ministeriums fand im August 2013 eine 14tägige Prospekti-
onskampagne des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg zur Er-
fassung des städtebaulichen Layouts der antiken Hafen-stadt Myndos statt19. 
Ihr Ziel bestand in der Erweiterung der bereits im Jahr 2012 gemessenen Teilf-

18 Martina SEIFERT, Archaeologisches Institut, Universitaet Hamburg, Edmund-Siemers_Allee 1, 
20146 Hamburg/ALMANYA. E-mail: martina_seifert@uni-hamburg.de   

19 An der Kampagne 2013 nahmen Prof. Dr. Martina Seifert (Leitung), Dr. Frank Andraschko 
(Laserscanning), Nikola Babucic (Geomagnetik), Jacobus Bracker BA (Laserscanning), Thomas 
Fuchs (Vermessung) und Lilian Schönheit M.A. (Vermessung) teil. Unsere Arbeiten wurden 
durch Dr. Oktay Dumankaya, Serkan Gündüz M.A., Mustafa Akgül, Murat Akın, Metehan Ih-
tiyar, Emre Genek, Hasan Cem Gülmez, Cafer Özçelik und Robert Stibrany unterstützt.
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lächen durch nicht-invasive Prospek-tionsmethoden auf dem Festland und 
am Kocadağ. Zur Erprobung der Methode wurde außerdem ein 3-D-Laser-
scanner im Bereich der sog. Lelegischen Mauer am Kocadağ und im Mosaik-
haus am westlichen Ausgang des künstlichen Hafens verwendet. Insgesamt 
nahmen wir eine Fläche von 3933m² auf und werteten sie aus. An technischen 
Geräten kamen ein 5-Kanal System „Magneto®-Arch“Magnetometer der Fa. 
Sensys und ein ILRIS-36-D-Laserscanner der Fa. Optech der Universität Ham-
burg zum Einsatz; die Vermessungsarbeiten wurden mit einer Leica TCR 407 
durchgeführt.

a- Kocadağ II

Die Untersuchungen auf dem Kocadağ konzentrierten sich auf drei Teilf-
lächen mit einer Gesamtausdehnung von 1433m² und Laser-scanmessungen 
an der sog. Lelegischen Mauer. Starker Pflanzen-bewuchs, dicht unter der 
Oberfläche anstehende Felsen sowie die steile Terrassierung erschwerten die 
Begehung.

Geomagnetik: Auf der obersten Spitze und auf dem ersten Plateau des 
Kocadağ befinden sich die heute noch sichtbaren Teile einer antiken Befes-
tigungsanlage mit Überresten der sog. Lelegischen Mauer. Das Gelände ist 
zum offenen Meer hin stark abfallend und insbesondere der Westabhang 
weist unterhâlb des dort befindlichen Kalkofens einige durch Sedimentation 
entstandene, heute relativ gut begehbare Flächen auf. Diese Areale sind weit-
gehend frei von Macchiabewuchs und der anstehende Fels wird von einer ca. 
10-30 cm. starken Humusschicht be-deckt. Stadtmauerversturz sowie in si-
tu-befindliche Steinblöcke sind im gesamten Hangareal und auf den Plateaus 
obertägig sichtbar.

Fläche 1 (1151m²) befindet sich in einer flachen Senke auf dem ersten, nach 
Norden zum Militärhafen hin abfallenden Plateau. Teile des Mauerversturzes 
der sog. Lelegischen Mauer wurden im nordöstlichen Abschnitt der Fläche 
mit dem Tachymeter erfasst. Die Flächen für die Magnetometeraufnahmen 
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schließen leicht nordöstlich versetzt an die noch anstehende Mauer an. Klar 
erkennbar sind im Bild die Strukturen eines Nord-Süd ausgerichteten lan-
gerechteckigen Gebäudes bestehend aus zwei Räumen: der östliche besitzt 
eine Grundfläche von 11 x 20 m., der mittig vorgelagerte westliche mit den 
Ausmaßen von 5,5 x 14 m. scheint im südlichen Abschnitt geteilt zu sein. Das 
Gebäude liegt um 8-10 Grad zur Mauer verschoben; anzunehmen ist, dass 
beide Strukturen verschiedenen Zeitphasen zuzuordnen sind.

Bei den in den Geländeaufnahmen sichtbaren Befunden in Fläche 2 (200 
m²), unmittelbar unterhâlb des heutigen Fahnenmastes auf der höchsten Spit-
ze des Kocadağ situiert, könnte es sich, im Abgleich mit den heute noch sicht-
baren angrenzenden Mauerverläufen, um antike Baustrukturen handeln. Die 
rechtwinkligen Strukturen fügen sich momentan jedoch nicht zu nachvoll-
ziehbaren Raum- oder Gebäudestrukturen zusammen. Eine Bauaufnahme 
der noch erhâltenen Mauern steht derzeit aus. Die beiden Grids von Fläche 
3 (82m²) befinden sich direkt am westlichen Steilabhang des Kocadağ und 
weisen keine interpretierbaren Befunde auf. 

3-D-Laserscanner: Auf dem nördlichen zweiten Felsplateau in Richtung 
Festland stehen die Überreste der sog. Lelegischen Mauer bis auf eine Höhe 
von ca. 3,5 m. an. Ein etwa 55,0 m. langes Stück der Stadtmauer wurde als 
Testfläche für das Gerät ausgewählt , wobei die Mauer im unteren Abschnitt 
nicht von Bewuchs und im oberen Teil nicht von lose aufliegenden Steinen 
gereinigt wurde. Das durchschnittlich Scanraster liegt bei etwa 4 mm, welches 
bei Bedarf und zusätzlich zur Verfügung stehender Zeit und Rechnerkapazität 
verfeinert werden könnte. Die Scans lassen die Struktur des Mauerwerks gut 
erkennen, bieten die Möglichkeit einer ersten Modellierung des architektoni-
schen Befundes und waren somit im Rahmen des Testlaufs erfolgreich. Wei-
terführende Arbeiten setzen eine gründliche Reinigung der Mauer voraus.

b- Festland III

Im Areal unterhâlb der Akropolis auf dem Festland wurden zwei Teil-
flächen mit einer Größe von insgesamt 2500m² begangen. Das Gelände be-
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findet sich südöstlich einer als Steinbruch genutzten Felsnase auf einem ter-
rassierten Abhang, der in rezenter Zeit durch Ackerbau und/oder Viehzucht 
bewirtschaftet wurde. Die eingefallenen Mauerzüge eines rezenten Hauses 
sind noch heute erhâlten. Oberhâlb des aufgelassenen Gebäudes verläuft eine 
Stromleitung, deren Mast die nord-westliche Begrenzung von Fläche 2 bildet. 
An der ehemaligen nord-östlichen Bewirtschaftungsgrenze hat sich ein Stei-
neichenbestand erhâlten. Das Gelände war mit Macchia, verschiedenen Dis-
telsorten und Staudenpflanzen bedeckt. Die Terrassenbefestigungen bestehen 
heute aus grob aufgeschichteten Mauern; einige Quader sind behauen und 
stammen von den rezenten, einige möglicherweise aber auch von antiken 
Gebäuden. Lose Steine, größere Quader, Dachziegelfragmente und Keramik 
verteilten sich über die Terrassen beider Teilflächen. Die Flächen 1 (1067m²) 
und 2 (1433m²) (Resim: 13) wurden dem Geländeverlauf anpassend gelegt. 
Zum qualitativen Abgleich mit den Magnetometeraufnahmen wurden zusät-
zlich lose Steinhaufen und größere behauene Quader in den jeweiligen Grids 
mit dem Tachymeter erfasst. Die Kartierung beinhâltet ebenfalls markante 
Geländekanten und Steinlesehaufen.

Die Aufnahmen zeigen z.T. starke Störungen und weisen zahlreiche St-
rukturen auf, deren Interpretation bei derzeitigem Kenntnisstand nicht leicht 
fällt. Im südöstlichen Abschnitt von Fläche 2 liegende Strukturen scheinen 
die Fortsetzung der Mauerzüge des aufgelassenen rezenten Hauses zu sein. 
Obertägig sichtbareres Bruchsteinmaterial erhärtet diese Vermutung. Deut-
lich erkennbar sind ferner drei runde Strukturen, von denen die in Fläche 
1 liegende südliche Struktur als Kalkofen an-zusprechen ist. Bei den westli-
chen beiden Runden mit einem Durchmesser von ca. 20 m. könnte es sich um 
Rundtürme von einer Stadtmauer handeln. Möglichweise befand sich hier ei-
nes Stadttore von Myndos. Angrenzend an beide Rundstrukturen sind Mau-
erverläufe erkennbar. Die beiden quadratischen Strukturen im westlichen 
Teil von Fläche 1 sind vermutlich ebenfalls Überreste rezenter Bebauung. Die 
bewirtschafteten Flächen südwestlich des aufgelassenen Hauses von Fläche 1 
haben eine verdichtete Oberfläche und lassen derzeit keine antiken Befunde 
erkennen. Anzunehmen ist, dass sich die antike Stadt westlich und nördlich 
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der beiden Runde bis zur Akropolis heraufreichend erstreckte und die Stadt-
mauer vom unteren Rund aus in südwestlicher Richtung zur Bucht hinunter 
verlief. Die Auswertung von weiteren zu beobachtenden Detailbefunden aus 
den Geomagnetikaufnahmen steht derzeit noch aus.

c - Sog. Mosaikhaus

Das sog. Mosaikhaus am westlichen Ausgang des künstlichen Hafens 
stand im Fokus von Reinigungsarbeiten des türkischen Teams von Prof. Dr. 
Mustafa Şahin. Innerhâlb von vier Werktagen erfolgten Test-messungen am 
Mosaik und in den vorderen beiden Räumen. Insgesamt wurde 38 Scans am 
Mosaikhaus durchgeführt. Die Punktwolken wurden bisher testweise als xyz- 
und ply-Files mit der Freeware Meshlab bereinigt, vermacht und texturiert. 
Im nächsten Schritt soll zum Vergleich eine Bearbeitung mit der Software Ge-
omagic erfolgen. Zur Erstellung eines möglichst umfassenden urbanen Lay-
outs der Stadt Myndos wäre es wünschenswert, sowohl die Untersuchungen 
zur Geländeaufnahme mit nicht-invasiver Prospektion und Vermessung so-
wie die Messungen mit dem 3-D-Laserscan fortzusetzen.

Genel Sonuç

Sonuç olarak 2013 yılında F5A açmasında bulunan yazıt ile Asar Adası’nın 
Hristiyanlık öncesi dönemdeki kimliği de anlaşılmaya başlamıştır (Resim 
8). Yazıt İ.S. 1. yüzyılda yaşayan Roma İmparatoru Trajanus’un babası se-
natör Marxus Trajanus Ulpius’un sağlıklı bir yaşam sürmesi için Apollon 
Archigetes’e adanmıştır. Bu yazıt yardımıyla adanın Hristiyanlık öncesinde 
Apollon Archigetes’in kutsal alanı olduğu tahmin edilmektedir. Archigetes 
kurucu ve koruyucu anlamına gelen bir sıfattır. Apollon, Myndos’ta kurucu 
ve koruyucu olarak saygı görmüş olmalıdır. 2010 yılında bulduğumuz suna-
ğın da Apollon Archigetes’e adandığı düşünülebilir. Apollon Archigetes’e ait 
kült alanlarında salt sunak olabilmesi bu olasılığı güçlendirmektedir. Bu ne-
denle yüzeyde bulunan mermerden kolosal mimarî parçaların bir tapınaktan 
ziyade anıtsal bir giriş kapısına ait olduğu düşünmekte olasıdır. 
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Çizim: 1
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 4

Resim: 3
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Resim: 5
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Resim: 7
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Resim: 9

Resim: 8
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Resim: 10
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KEMAH KALESİ KAZISI vE YAZMA ESER
BULUNTULARI 

Hüseyin YURTTAŞ*
Haldun ÖZKAN 
Zerrin KÖŞKLÜ 

Yusuf BİLEN 
Muhammet Lütfü KINDIĞILI 

Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş Başkanlığı, Prof. Dr. Hâldun Özkan, Yrd. Doç. 
Dr. Zerrin Köşklü, Arş. Gör. Muhammet Lütfü Kındığılı ve Arş. Gör. Deniz 
Bulut’un katılımları, Prof. Dr. Nevzat Hafız Yanık, Doç. Dr. Süleyman Çiğ-
dem, ve Doç. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bilen ve Arş. Gör. 
Nevin Ayduslu’nun katkıları,  Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve 
Arkeoloji Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü ve Gazi Üni-
versitesi Sanat Tarihi Bölümleri’nden katılan toplam 20 Lisans Öğrencisi ve 24 
işçi ile Kemah Kalesi kazısı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nı Mardin Müzesi’nden Sanat Tarihçi Mehmet Deniz temsil etmiş-
tir.

Kemah Kalesi kazısı 2012 sezonu çalışmaları 3 alanda gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 1). Kale içerisinde Yürüme Yollarının Açılması, Bey Camii ve Hamam 
çalışma alanları olarak belirlenmiştir. 2013 yılındaki çalışmalar, 2012 sezo-

* Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Er-
zurum/TÜRKİYE. 

 Prof. Dr. Haldun ÖZKAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Erzu-
rum/TÜRKİYE. 

 Yrd. Doç. Dr. Zerrin KÖŞKLÜ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Erzurum/TÜRKİYE. 

 Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLEN, Atatürk Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Erzurum/TÜRKİYE. 
 Arş. Gör. Muhammet Lütfü KINDIĞILI, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 

Bölümü Erzurum/TÜRKİYE.
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nunda hamamda ortaya çıkarılan el yazması eserlerin bakımı ve restorasyonu 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu bildiride restorasyonu yapılan ve Erzin-
can Müzesine teslim edilen 12 yazma eser tanıtılmıştır. 

Hamam Çalışmaları: Saray Hamamı olarak adlandırılan yapı, Bey 
Camii’nin kuzeybatısında camiye yaklaşık 55 m. mesafede bulunmaktadır. 
Yapılan kazı çalışmalarıyla soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümleri 
ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1-2) (Resim: 2-4). 

Soyunmalık: Yapılan kazı çalışmaları ile 7.5x10.60 m. ölçülerinde soyun-
malık bölümü ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümünün girişi doğu cephede 0.90 
m. genişliği ile tespit edilmiştir. 

Ilıklık: Soğukluğun kuzeybatısındaki giriş ile ılıklık olarak da nitelendire-
bileceğimiz bir mekâna ulaşılmaktadır. Daha batıda bulunan toprak hafriya-
tın tahliyesinin mümkün olabilmesi için bu alandaki kazı çalışmaları ilerleyen 
dönemlerde gerçekleştirilmek üzere sonlandırılmıştır. 

Sıcaklık: Ilıklığın kuzeyinde üst örtüsü yıkılmış 3.30x382 m. ölçülerinde 
bir mekân, kuzeybatısında tonoz örtülü 2.50x3.70 m. ölçülerinde bir başka 
alan yer alır. Buranın batısında pandantif geçişlere sahip kubbe ile örtülü 
3.80x3.80m. ölçülerinde bir bölüm ile güneybatısında tromp geçişli kubbe ile 
örtülü 3.80x3.80 m. ölçülerinde diğer bir mekân bulunur. Ilıklığın kuzeyinde-
ki ve kuzeybatısındaki bölümlerde döşemenin, üst örtünün yıkılması sebebi 
ile çöktüğü tespit edilirken, yürüme alanından -3.30 m. derinliğe ulaşıldığın-
da, hamama külhandan gelen sıcak hava ile zeminden ısıtılmasını sağlayan 
tuğla ve taş malzemeli ayaklar ortaya çıkarılmıştır. Aynı sistem bu mekânın 
batısındaki tonoz örtülü mekânın döşemesinin altında da belirlenmiştir. 

Külhan: Sıcaklığın kuzeyinde, kazanın olduğu bölüm ve suyun depolan-
dığı kısım olmak üzere külhan bölümündeki kazı çalışmaları hamam kazısı-
nın son ayağını meydana getirmektedir. Bu alanın sınırlarının tespiti ile çalış-
malar sonraki kazı sezonunda devam edilmek üzere sonlandırılmıştır. 

Hamamın doğusunda ortaya çıkarılan suyolunun, hamamın su ihtiyacının 
kalenin güneyinden sarnıçla veya kaynaktan künklerle getirilmesiyle sağlan-
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dığı düşünülmektedir. Buna benzer kaynaktan su getirme yöntemi Batman /
Hasankeyf İlçesi kalesi için de söylenmektedir. Bugünkü durumu ile kale içe-
risinde bir su kaynağı mevcut değildir. Yüzlerce evin ve sarayın su ihtiyacının 
taşıma su ile karşılanması son derece güçtür. Özellikle hamamın doğusunda 
ortaya çıkarılan künklerin varlığı hamama suyun getirildiğine işaret etmek-
tedir. İlerleyen tarihlerde yapılacak kazı çalışmalarında künklerin takip ettiği 
güzergâh ortaya çıkarılırsa hamam suyun getiriliş yolu da netlik kazanacak-
tır. Kazısı yapılan hamam, Bey Camii’nde olduğu gibi saray alanına yakın 
bir konumdadır. Sarayın sınırları net olarak belirlenememiş olsa da hamamın 
bu alan içerisine yer almış olması mümkündür. Bu nedenle hamam yapısını 
da Mengücekoğulları Dönemi ile ilişkilendirmek olasıdır. Kazı sonucu ortaya 
çıkan hamam planı doğrultusunda bu yapı ile ilgili restitüsyon çalışması ya-
pılmış ilk inşasında olması gereken hâli ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Yazma Buluntular: Hamamın ılıklık bölümünün güneybatısındaki kubbeli 
mekânın kuzeybatı köşesinde zeminden yaklaşık -2.00 m. aşağıda bir bohça 
içerisinde 198 parça el yazması ve matbu Kuran-ı Kerim’ler ve çeşitli konular-
da yazılmış kitaplar bulunmuştur. Buluntular, uzun süre toprak altında kal-
maları nedeniyle rutubet ve güveden zarar görmüştür. Eserlerin kurtarılması 
amacıyla ilk müdahâle Kemah Kalesi kazıevinde yapılmış, daha sonra ise Ata-
türk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Kütüphanesi’nde 
restorasyon çalışmaları devam ettirilmiştir. 

1. No.lu Eser 

Yazı Alanı: 22.5 cm. x 17 cm. - 38 Varak

16. yüzyıl.  Yavuz Sultan Selim veya Kanunî Sultan Süleyman Dönemine 
ait bir vakıf eserdir. Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari1 veya talebesi Ha-
san Çelebi ekolüne ait olabileceği düşünülen Kur’an-ı Kerim, aharlı kâğıda 

1 Muhittin Serin, “Karahisari, Ahmed Şemseddin”, TDV. İslam Ansiklopedisi, S. XXIV, İstanbul, 
2001, s. 424; Filiz Çağman, “Ahmed Karahisarî’ye Atfedilen Ünlü Kur’ân-ı Kerîm”, 9. Milletlerarası 
Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1995.
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muhakkak ve reyhanî hatlı olarak, 1 satır muhakkak (3) 4 satır reyhani (2) 
hatlı olarak yazılmıştır. 

Meryem Suresi, Taha Suresi, Enbiya Suresi, Hac Suresi, Mümin Suresi, Nur 
Suresi, Furkan Suresi, Kehf Suresi, Haşr Suresi ve Mümtehine Suresi’nden bö-
lümler mevcuttur (Resim: 4-5). 

2. No.lu Eser 

Boy: 15.5 cm. - En: 10.5 cm. - Kalınlık: 2.5 cm. - 66 Varak

18. yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim, 9 satır hâlinde altın cetvelli yazılmış,  şiraze-
li ve ciltli2 olarak düzenlenmiştir. Baş sayfaları bulunmayan Kur’an-ı Kerim, 
nesih hatlı olup mühründe Seyyid Reşad (?) adı geçmektedir. İstanbul’da hat 
tahsili görmüş bir hattat tarafından yazılmış olmalıdır. Son sayfaları kopuk 
olan Kur’an-ı Kerim’in içerisinde Hacı Hulusi, Celal, Bilal, Rıza, Akif Ağa, 
Salih Ağa ve Ethem Ağa isimleri yer almaktadır (Resim: 7). 

3. No.lu Eser

Boy: 16.5 cm. - En: 10 cm. - Kalınlık: 2.5 cm. - 248 Varak

Kur’an-ı Kerim’in 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başına ait olduğu tahmin 
edilmektedir. Altın yaldızlı, 15 satır hâlinde nesih hatla yazılmış bir Kur’an-ı 
Kerim’dir. Cildi kopmuş, ancak şirazeli olan Kur’an-ı Kerim’in hizip gülleri 
bezemeli, ayetler arasındaki duraklar altınlı, baş ve son kısmı natamamdır 
(Hasan Rıza, Şevki, Kayışzade vs. hatlarına benzemektedir) (Resim: 8).  

4. No.lu Eser

Boy: 15.5 cm. - En: 10 cm. - Kalınlık: 2.5 cm.

Kur’an-ı Kerim’in cildinin arkasında Mevlidi Alirıza Efendi 1273 (1857) 
yılı yazılıdır. Mehmed Şevki Efendi’nin eseri olabileceği düşünülmektedir. 

2 Kemal Çığ, Türk Kitap Kapları, İstanbul, 1971; Mine Esiner Özen, Türk Cilt Sanatı, Ankara, 1998.
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Âbadî kâğıda 13 satır hâlinde nesih hatlı olarak yazılmış Kur’an-ı Kerim’in 
sure, hizip ve sure başları altın yaldızlıdır. Baş sayfası olan eserin son kısmı 
fersude olup cildin sadece üst kapağı vardır (Resim: 9-10). 

5. No.lu Eser

Boy: 17 cm. - En: 11 cm. - Kalınlık: 3 cm. - 221 Varak

Tuzcuzâde Mehmed b. İsmail. 1177/1763 Fi Evâsıt-ı Cemâziyel Evvel 18. 
15 satır hâlinde nesih hatla yazılan Kur’an-ı Kerim’in ser levhasının yarısı ve 
baştan da 28 varak 56 sayfası, Ali İmran Suresi’nin 77. ayetine kadar olan 
kısmı yoktur. 27. cüzden 4 varak vardır. Yazısı güzel, Tevâfuklu Kuran-ı 
Kerim’in ilk numuneleri sayılabilecek özellikler gözlemlenmektedir. Lafza-i 
Celâller kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Cetvelleri kırmızı boya ile çekilmiş-
tir. Şemseli deri ciltli ve mıklepsizdir. İcâze hat ile sonlanıyor. Başı ve sonu 
eksiktir (Resim: 11). 

6. No.lu Eser 

Boy: 16 cm. - En: 10 cm. - Kalınlık: 4 cm. - 292 Varak

Kur’an-ı Kerim’in 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Sondan iki 
cüz yok. Yazı çok güzel olan Kur’ân-ı Kerim tezhipli3 olup serlevhası tezhi-
bi gayet güzeldir. Sayfalar altın cetvelli ve 15 satırdır. Beyne Suturdur. Bazı 
sayfalarda yanara var. Hizip gülleri gayet güzel işlenmiş, sure başları kırmızı 
mürekkeple yazılmıştır. Murselat Suresine kadarki kısmı mevcuttur. Kur’an-ı 
Kerim’in cildi yoktur (Resim: 12). 

7. No.lu Eser 

Boy: 16 cm. - En: 11 cm. - 7 Varak

Kur’an-ı Kerim’in 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü 
arka sayfasında Sağırzâde Ömer Bey tarafından vakfedildiğine dair 1258 

3 Zübeyde Cihan Özsayıner, Tezhipli Kur’an-ı Kerimler, Ankara, 1999.
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(1842) tarihli bir not bulunmaktadır. Nesih hatla Beyne Suturlu yazılan ese-
rin, serlevhası bulunmaktadır. Altın tezhipli olan Kur’an-ı Kerim’in tezhipleri 
mahâllîdir. Çok güzel bir yazısı olan Kur’an-ı Kerim’in bulunduğu yerden 
çıkarılmaması, hibe edilmemesi, rehin verilmemesi, satılmaması vakıf şartna-
mesinde kaydedilmiştir (Resim: 13). 

8. No.lu Eser 

Boy: 16 cm. - En: 11 cm. - Kalınlık: 2 cm. - 29 Varak

Mevcut hâliyle tarihlendirilemeyen eser, birinci sınıf nesih yazı ile hazır-
lanmış bir ilmihâldir. 11 satır hâlinde filigranlı kâğıda yazılmış, sayfaları cet-
velsizdir. Mürekkebi pirinçle hazırlanmış olabilir (Resim: 14). 

9. No.lu Eser 

Boy: 20.5 cm. - En: 15 cm. -  31 Varak 

Mevcut hâliyle tarihlendirilemeyen eser, bir medrese kitabıdır. Eserin 
içerisinde Kemah Vilâyeti mustahfızat (yol muhafızı) zümresinden Çorbacı 
Seyyid Mehmed Çorbacı’nın adı geçmektedir. Kemahlı İbrahim oğlu Şerif 
Mehmed Çorbacı vakfında şöyle şart edilmiştir: “Alınmaya ve satılmaya ve 
rehin olunamaya ve ödünç verilmeye ve altı aydan fazla bir kimsenin elinde 
kalmaya. Ve ehlinden ve âlimlerden isteyenlerden esirgenmeye. Allah rıza-
sı için vakf olundu. Hafız-ı kütüblük, akrabalarımızın karar vermesi şartına 
bağlandı”. Eser, 21 satır hâlinde nesih hatla yazılmış, Firavun’un imanı hak-
kında tam risaledir. Celâlüddin Muhammed Devvâni’nin eseri olup muhteva 
açısından kıymetlidir (Resim: . 15-16). 

10. No.lu Eser

Boy: 23.5 cm. - En: 19 cm. - Kalınlık: 2 cm. - 60 Varak

1327-1328-1329 H./1911 M. tarihli eser, rika hatla yazılmış demirci bir 
ustanın veresiye defteri, tüccarın teslim tesellüm defteridir. Tarih, Kemah 
İlçesi’nde ikâmet eden kişilerin isimleri, ve dönemin ticaret ilişkileri hakkın-
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da bilgi vermesi açısından önemlidir. “Hacı Mustafa’nın damadı Bekir Ağa: 
Kazma çeliği, Deli Mustafa oğlu İzzet”. Eserin içerisinde ayrıca Kayseri’de 
ikamet eden Hasan b. Osman Nuri’nin mektubu gibi yöreye ait bilgiler de 
bulunmaktadır (Resim: 17).

11. No.lu Eser 

19 Varak

Kâtib Ahmed. Gurre-i Şevval. 1157 H./ 1744 M. yazısı güzeldir. İcâze  (rika) 
hatla yazılmıştır. (El- Fakir El- Hac Kâtib Ahmed) Min kütübi fakîr Rahmet-i 
Rabbihi’l Ğaniyyi Mustafa El- Hilmiyyi’l-Hanefiyyi’l-Ofiyyi. Haza Risale-i 
Mehdi Li Suyuti. İmam Suyuti’nin Risale-i Muhaceretü’l-Keşf. Kitabü’l-
Burhân fi Alâmeti’l-Mehdiyyi’l-Âhiri’z-zaman (Resim: 18-19). 

12. No.lu Eser 

19 Varak 

Baş kısmı bulunmayan Kur’ân-ı Kerim’in son iki sayfasında Ali Efendi 
1192 H. / 1778 M. ibaresi bulunmaktadır. Son iki sayfa çok güzel olan Kur’ân- 
Kerim’in son iki cüzü (1/2) İngiliz kâğıdına olabilir (Resim: 20-21). 
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Çizim 1-2: Saray Hamamı.
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Resim 2: Saray Hamamı genel görünüş.

Resim 1: Kemah Kalesi.
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Resim 3: Saray Hamamı sıcaklık bölümü.

Resim 4: Saray Hamamı 2012
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Resim 5: 1 No.lu eser.

Resim 6: 1 No.lu eser.
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Resim 8: 3 No.lu eser.

Resim 7: 2 No.lu eser.
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Resim 10: 4 No.lu eser.

Resim 9: 4 No.lu eser.
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Resim 12: 6 No.lu eser.

Resim 11: 5 No.lu eser.
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Resim 14: 8 No.lu eser.

Resim 13: 7 No.lu eser.
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Resim 15: 9 No.lu eser.
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KELENDERİS 2013 YILI
KAZI vE ONARIM ÇALIŞMALARI

K. Levent ZOROĞLU*
Mehmet TEKOCAK

Volkan YILDIZ
Mevlüt ELİÜŞÜK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi’nin desteğiyle 

sürdürülen Kelenderis kazılarının 2013 yılı çalışmaları 22 Temmuz - 30 Eylül 

günlerinde gerçekleştirilmiştir1. Bu yılki kazı sezonu arazi çalışmalarında ge-

çen yıllarda da kazıları yürütülen Agora Alanı ve Limonluk olarak adlandır-

dığımız Batı Nekropolü’ndeki kazı çalışmalarına ağırlık verildi. Söz konusu 

alanlardaki kazılar dışında depo çalışmaları, alandaki mimarî kalıntıların ve 

küçük eserlerin bakım onarımları, koruma projeleri ve rölöve alımları bu yıl 

yürüttüğümüz diğer çalışma alanlarımızdır.
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Aydın, Onur Şahin ve Derya Civci) şükranlarımızı sunarız. 
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A- AGORA ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Geçen yıllardaki kazılarımız sonunda Kelenderis antik kentinin Klâsik 
Çağda Agora Alanı olduğunu düşündüğümüz bu alana özellikle Roma İm-
paratorluk Çağından itibaren tapınak, kilise, hamam gibi sivil ve dinî mimarî 
yapıların inşa edilmiş olduğunu ortaya koymuştuk. Bu yapılardan ilki ve 
Agora’nın limana yakın bölgesine inşa edilmiş olan Geç Antik Çağ Bazilika-
sı’ndaki çalışmalarımız 2012 yılında tamamlanmıştır. Bu yapının salonlarının 
zeminlerindeki, oldukça iyi korunmuş mozaiklerin doğal şartlardan kaynak-
lanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için 2013 yılı başlarında üzeri bir uzay 
çatı sistemiyle kapatılarak yapı sergilenecek duruma getirilmiştir (Resim: 2). 
Bazilikanın biraz daha batısında yer alan ve Roma İmparatorluk Çağına, belki 
de M.S. 2. yy. ortalarına tarihlenebilecek peristylos planlı bir tapınağın stylobat 
seviyesindeki kalıntısı yine geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkarılmıştı (Resim: 3). 
Burada dikkatimizi çeken durum, bu iki önemli dinî yapının Agora Alanı’nın 
daha çok güney ve güneydoğusuna inşa edilmiş olmasıydı. Bu yapılar, biraz 
daha güneyde yer alan odeon ile komşudur (Plan 1,Odeon Alanı). 

Agora Alanı’ndaki bu yapıların güneybatısıyla kuzeybatısında kalan ve 
bir bölümünde zeytin ve avokado ağaçlarının bulunduğu; kotu yer yer gü-
nümüz seviyesinde yani +5.10 m. dolaylarında olan alanda ise şimdiye kadar 
yalnızca bir test açması açarak bazilika ve tapınağın alandaki seviyesine ka-
dar inmiştik2. Bu çalışma sırasında dikkatimizi çeken en önemli durum, söz 
konusu açmadaki dolgunun her iki yapının seviyesi olan +2.80 m.ye kadar 
indirilmesine karşın herhangi bir mimarî kalıntıya rastlamamış olmamız, bir 
başka deyişle tüm dolgunun tamamen erozyondan oluşmasıydı. Bu açmada-
ki ilk mimarî tabaka ise, +2.80 m. seviyelerinde bulunan yassı kayrak taşlarıy-
la yapılmış bir caddedir. 

Agora Alanı, antik kentin karadaki en çukur yeridir (Plan: 1, Resim: 1). Bu 
yüzden, yerleşme kuzeybatı ve kuzeydeki dik yamaçlardan gelen sellerin sü-
rekli tehdidi altında kalmıştır. Bunun sonucu olarak alan neredeyse son 1400 

2 L. Zoroğlu, A. Çalık-Ross, M. Tekocak, V. Evrin, “Kelenderis 2002 Yılı Kazısı Raporu,  25. KST-II, 
Ankara, 2004, 455.
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yıldır, yani M.S. 6. - 7. yüzyıllardan sonra hiç iskân edilmemiş, buraya her-
hangi bir kalıcı yapı inşa edilmemiştir. İşte 2013 yılı projemiz Agora Alanın-
daki kazılar sırasında öğrendiğimiz bu önemli bilginin ışığında kazılmamış 
diğer dolgunun tamamının temizlenmesi şeklinde gelişmiştir. Alanda bölüm 
bölüm gerçekleştirilen kazılarla toprak dolgu seviyesi ortalama +3.00 m ko-
tuna indirilmiştir. 

1.Tapınağın Güney ve Güneybatısındaki Çalışmalar

Tapınağın güney ve güneybatısında kazı çalışması yapılan alan güneydo-
ğuda Odeon Alanı’yla komşu olup her iki yapı grubu daha geç dönemlerde 
yapıldığı anlaşılan ve alçak bir duvarla ayrılmaktadır. Bu duvar kalıntısının 
batıya bakan cephesindeki kazacağımız bölümün uzunluğu yaklaşık 37.00 
m, genişliği ise 20.00 m. dolayındadır (Resim: 4). Alanın deniz seviyesinden 
yüksekliği ise ortalama +5.10 m. kadar olup ilk etapta bu seviyeden +3.00 m. 
seviyesine inilerek, bu alandaki kalınlığı 1.80 m. olan ve herhangi bir kültür 
varlığına ve kalıntısına rastlanmayacağını düşündüğümüz dolgu toprağı ka-
zılmaya başlandı. Burası Kelenderis karelaj sistemine göre KK-110/ D, E, I, J, 
N, O, S, T, Y alt plan karelerine isabet etmektedir. 

1.1.  2834 ve 2841 Ünit Numaralı Duvarların Oluşturduğu İstinat Duvarının 
Ortaya Çıkarılması (Resim: 4)

Kazılarımız Odeon’un bulunduğu alan ile Agora Alanı’nı birbirinden ayı-
ran alçak bir duvarın (ünit 2841) Agora yönündeki cephesinin açılmasıyla baş-
ladı. Üzerinin ve kısmen de cephesinin temizlenmesinden sonra alınan ölçü-
lere göre duvarın uzunluğu 14.80 m., genişliği 0.45 m., yüksekliği ise 0.60-1.00 
m. arasındadır. Moloz taşlarla ve toprak harcıyla örülen bu geç dönem duva-
rında yer yer tamamlamalar olmasına karşılık, daha alt sıraların yine moloz 
taşlarla, ancak kum kireç harcıyla örülmüş olması yüzünden bu temelin daha 
erken bir dönemin duvarına ait olduğu anlaşıldı. Ortalama +4.19 m. ile +4.62 
m. dolayındaki seviyede, söz konusu 2841 ünit numaralı duvara paralel olan 
ve onun yaklaşık 1 m. kadar kuzey batısına düşen; ancak öncekinden yaklaşık 
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0.50 m. daha alçak seviyede olan yeni bir duvar daha ortaya çıkarıldı (ünit 
2834). Çalışmalar sonunda moloz taş ve kireç harcıyla örülen bu duvarın öl-
çülen uzunluğu 16.90 m., genişliği 0.56 m. dolayındadır. Zeminden itibaren 
duvarın yüksekliği kuzeydoğu uçta 0.30 m. kadar iken, güneybatı ucunda 0.95 
m.dir. Bu ikinci duvarın dikkat çeken bir başka özelliği de, temel seviyesinden 
itibaren duvar örgüsünün yer yer daha geniş tutulmasıdır. Bu uygulamayla 
da söz konusu 2481 ünit numaralı duvarın statiğinin güçlendirilmesinin amaç-
landığı anlaşılmaktadır. Her iki, yani hem +5.12 m. kotundaki 2841 ünit numa-
ralı, hem de +4.62 m. kotundaki 2834 ünit numaralı duvarın arası yaklaşık 45 
derece eğimli olup burası gelişigüzel atılmış, çoğunlukla moloz taşlardan, yer 
yer de devşirme bloklardan oluşan bir dolguya sahiptir (Plan: 2). Başlangıç-
ta duvar yıkıntısı gibi görülen bu dolgunun üzerindeki toprak temizlendikçe 
ve özellikle 2841 ünit numaralı duvarın agoraya bakan cephesinin önündeki 
alanda yoğun moloz taşlara ve devşirme bloklara rastlandıkça, bu iki duvar 
arasının özellikle bu malzemeyle doldurulması bu uygulamanın bir şev oluş-
turmak için yapıldığını düşündürmektedir. Bu durum, çalışmalarımızın deva-
mında, özellikle bu duvarın kuzey ve batısındaki alüvyon toprak seviyesinin 
indirilmesi şeklinde devam ettikçe daha iyi anlaşıldı: Böylece bu iki duvarın 
arasına yapılan doldurma (blokaj) sayesinde oluşturulan şev, zemin seviyesi 
daha yüksekte olan Odeon Alanı’ndaki toprağın, zemini daha alçak olan Ago-
ra Alanı’na akmasına engel olmuş, toprak kayması önlenmiştir. 

1.2. İstinat Duvarının Batısındaki Alanda Ortaya Çıkarılan Kalıntılar

Bu şevin ortaya çıkarılmasından sonra, bahis konusu istinat şevinin biraz 
daha batısında ve tapınağın güneybatısında kalan alanda 2012 yılında baş-
lattığımız çalışmalar 2013 yılında da sürdürülerek, toprak geçen yıl erişilen 
seviyeye indirilmiştir.  

 1.2.1.  2749 ve 2754 ünit numaralı payeler ve bunlarla ilişkili mimarînin ortaya 
çıkarılması: 2012 yılı kazıları sırasında Agora’nın güney ve batı bölümlerinin 
bulunduğu alanda yaptığımız kazılar sırasında bir tanesi (ünit 2754) tümüyle, 
diğeri (ünit 2749) kısmen iki paye ortaya çıkmıştı (Plan 2, Resim: 5). Bunlar-
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dan 2479 ünit numaralı paye, 2013 kazıları sırasında tümüyle ortaya çıkarıldı 
ve hem şekil, hem de malzeme bakımından 2012 yılında ortaya tümüyle çık-
mış olan 2754 ünit numaralı paye ile aynı özellikleri taşıdığı anlaşıldı (Resim: 
6). 2013 yılı kazılarımız sırasında ortaya çıkan kalıntıların hemen hemen ta-
mamı bu iki paye ve bunların bağlantısı olduğu anlaşılan mekânlarla ilgili 
olduğunu şimdiden belirtmek isterim (Plan: 1) (bak. aşağıda kalıntıların de-
ğerlendirilmesi). 

1.2.2. 2754 ünit numaralı paye: 2012 kazıları sırasında tamamını ortaya çı-
kardığımız bu paye tüf ve kireç taşlarıyla örülmüştür (Plan: 2, Resim: 6). Asıl 
olarak tüf taşından ve üstten L biçimli bir yapı özelliği gösteren bu çekirdeğin 
sonraki onarımlar ve eklemelerle yüksekliği 1.00 m. ve hemen hemen küp 
şeklinde olup, genişliği ve uzunluğu kabaca 1.70x1.77 m.dir. Bu eklemele-
rin bu payelerin gerisinde inşa edilmiş aşağıda ele alacağımız yapıyla ilişki-
li olduğunu söylemek güç olsa da, devşirme malzemenin de kullanıldığı bu 
değişiklikler açıkça bellidir. Payenin güneybatıya bakan cephesinde 0.67 m. 
uzunlukta, 0.76 m. genişlikte moloz taşlarla yapılmış bir duvar parçası (ünit 
2764) olsa da devamı yoktur. Payenin batıya bakan cephesinde aşağıda ele 
alacağımız 2755 ünit numaralı duvar bağlanmıştır. Böylece yukarıda ele aldı-
ğımız istinat duvarına komşu olan bu paye ve buna bağlı duvarın oluşturdu-
ğu mimarî, agora alanının güneyine yerleşmiştir.  

1.2.3. 2749 ünit numaralı paye: İlk kez 2012 yılı kazıları sırasında küçük bir 
kısmı açılan, 2013 kazıları sırasında ise tamamı ortaya çıkarılan bu paye de 
önceki 2754 ünit numaralı payenin mimarî özelliklerini göstermektedir (Plan: 
2, Resim: 6). Öncelikle bunun da yine tüf taşı bloklarla yapılmış bir çekirdeği 
vardır. Yine şekil bakımından kübik şekilli bir paye duruma gelmesini sağla-
yan ve devşirme malzemeyle yapılmış bir kaplaması bulunsa da, bu L biçimli 
görünüm kısmen korunmuştur. Asıl payenin batıya bakan cephesinin uzun-
luğu 2.60 m. olup bunun devamında 2837 ünit numarası ile kodladığımız ku-
zeydoğu-güneybatı yönlü bir duvar bulunmaktadır ki, bu duvar aşağıda ay-
rıca tanıtılacaktır. Payenin yüksekliği diğeri gibi 0.90 m. dolayında olup, diğer 
payeye bakan doğu cephesinin uzunluğu 0.80 m., bu cephenin tüm uzunluğu 
ise yine 2.60 m.dir. Payenin kuzeye bakan cephesi ise 1.60 m. dolayındadır. 
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1.2.4. 2515 ünit numaralı moloz taşlarla oluşturulan zemin: Yukarıda ele aldı-
ğımız 2749 ünit numaralı payenin kuzeye bakan cephesinin zemininde yoğun 
kireç harcı ve moloz taşlarla oluşturulan bir zemin ortaya çıkarıldı (Plan: 2, 
Resim: 5-6). Kuzey ucu 2012 yılı kazıları sırasında ortaya çıkmış olan ve 2515 
ünit numarası verilen bu kalıntının kazı sonunda elde ettiğimiz ölçüleri ka-
baca 4.60x4.20 m. dolayında olup şimdiki kazı alanı zemininden en fazla 0.30 
m. kadar yüksekliğe sahiptir. Kuzeydoğudan, yani tapınak ve bazilika yö-
nünden bakıldığı zaman, girişin sağında yer alan bu blokajın yapılma amacı 
konusunda hiçbir malzemenin bulunmadığını belirtmemiz gerekir. Düşün-
cemiz payelerin ve buna bağlı duvarların gerisindeki yapıyla ilişkilendirile-
bilecek olan oldukça anıtsal yapının veya bir anıtın kaidesinin temeli olduğu 
düşünülebilir.   

1.2.5. 2755 ünit numaralı duvarın ortaya çıkarılması: 2012 yılı kazıları sırasın-
da tamamı ortaya çıkmış olan 2754 numaralı payenin burada tek başına dur-
madığı, buna güneybatı yönde ile bağlanmış bir duvarın varlığı anlaşılmış, 
ancak kazılmamıştı. 2013 yılı kazıları sırasında 2755 ünit numarası verilen bu 
duvar tamamen açıldı (Plan: 2). Moloz taşlar ve kireç harcıyla örülen bu du-
varın uzunluğu 16.80 m. kadar olup, henüz tamamı açılmamıştır. Genişliği 
0.55-0.60 m. arasında ölçülen ve +3.20 m. kotunda olan duvarın, hâlihazır ze-
minden yüksekliği ise 0.20 m. kadardır. Dikkat çekici olan bir durum da söz 
konusu duvarın yukarıda tanıttığımız istinat duvarının en alt kısmını oluş-
turan 2834 ünit numaralı duvara paralel olmasıdır ki, ikisi arasındaki açıklık 
ortalama 2.50 m. kadardır.

Görülebildiği kadarıyla 2755 ünit numaralı bu duvar, kübik biçimli paye-
nin bulunduğu noktada başlayan bir koridorun güneydoğu duvarını oluş-
turmaktadır. Herhangi bir kesintiye uğramadan ve istinat duvarına paralel 
biçimde uzanıyor olmasının yanı sıra aşağıda tanıtacağımız ikinci payeye 
bağlı olan 2837 ve 3165 ünit numaralı duvarlarla da bir ilişkisinin olduğu an-
laşılmaktadır. 

1.2.6. 2837 ve 3165 ünit numaralı duvarların ortaya çıkarılması: 2013 kazıla-
rı sırasında tamamını ortaya çıkardığımız 2749 numaralı payenin güneybatı 
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cephesine bağlanan ve 2755 ünit numaralı duvarın 4.90 m. kadar batısına dü-
şen bu duvarın uzunluğu 12 m.dir. Dikkat çekici olan durum ise, bu duvarın 
2755 ünit numaralı duvar gibi tekdüze bir mimarîsinin olmayıp farklı örgü 
özelliklere sahip olmasıdır. Bu durum dikkate alınarak aynı duvara iki ünit 
numarası verildi (Plan: 2, Resim: 6). Bunlardan payeden başlayan 2837 ünit 
numaralı duvar kireç harcıyla ve moloz taşlar yanında kısmen düzeltilmiş 
küçük bloklardan oluşan bir örgüye sahiptir. Bu bölümün uzunluğu 4.90 m., 
genişliği ise, 0.90-1.30 m. arasında değişmektedir. Bu bölümün devamında, 
herhangi bir kesinti olmadan başlayan 3165 ünit numaralı bölüm ise küçük 
moloz taşlarla inşa edilmiş olup genişliği en fazla 0.60-0.65 m., uzunluğu ise 
7.20 m. kadardır. 

Hâlihazır zeminden en fazla 0.20 m. yüksekte olan ve toplamda 12.00 m. 
uzunluğa sahip olan bu duvar yukarıda da belirttiğimiz gibi aynı zamanda 
2755 ünit numaralı duvara da paraleldir. Böylece iki duvar arasında genişliği 
5.00 m.yi bulan bir koridor oluşmuştur. 

1.2.7. 2818 ve 2890 ünit numaralı duvarın ortaya çıkarılması: Alanın güney 
ve güneybatısında başlayan çalışmalarımızın devamında, batı ve kuzeybatı 
yönlere doğru genişletildiğinde 2749 ünit numaralı payenin kuzeybatıya ba-
kan yüzünden başlayan ve bu yönde devam eden yeni bir duvar daha orta-
ya çıktı (Plan: 2, Resim: 4). Yaklaşık 16.30 m uzunluktaki bu duvarın temeli 
moloz taşlarla ve kireç harcıyla örülmüş, bunun üzerine düzgün kesilmiş ve 
herhangi bir bağlayıcısı olmayan mermer bloklar yerleştirilmiştir (Plan: 2, 
Resim: 6). Bu mermer blokların devşirme olduğunu ve büyük bir olasılıkla 
Roma İmparatorluk Çağı tapınağından getirildiğini düşünüyoruz. Duvarla-
rın malzemesinin bu iki farklı özelliğini dikkate alarak, moloz taşlarla örülen 
alt kısmına 2818, mermer bloklarla örülen üst kısmına da 2890 ünit numarası 
verilmiştir. 1.60 m. kadar genişliğe sahip olan moloz taşlarla örülmüş olan 
temelin üzerindeki tek sıradan oluşan blokların yüksekliği en fazla 0.25 m. 
olup uzunlukları 0.60-0.90 m. arasında, genişlikleri ise 0.60 -0.70 m. arasında 
değişmektedir. Söz konusu bu devşirme blokların duvarın kimi bölümlerinde 
tek başına, kimi bölümlerinde ise yan yana yerleştirilmiştir.
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Duvarın batı ucuna yakın yerde, payeden yaklaşık 12.60 m. mesafede yine 
benzer bloklarla yapılmış bir giriş bulunmaktadır. Bu girişin eşiğinin genişliği 
1.50 m., uzunluğu ise 1.05 m. kadar olup kuzeydeki kırık bloğun üzerinde 
dikdörtgen şekilli bir zıvana deliği bulunmaktadır. 3 bloktan oluşan bu giriş 
eşiğinin 3168 ünit numaralı mekâna bakan cephesinde, yaklaşık 0.23 m. daha 
alçakta yerleştirilen bloklar sayesinde bir basamak oluşmuştur ki, bu yüzden 
mekânın zemininin daha alçakta olduğu anlaşılmaktadır.

1.2.8. 3167 Ünit numaralı duvarın ortaya çıkarılması: Yukarıda 2837 ünit nu-
maralı duvarı tanıtırken de belirttiğimiz gibi, 3167 ünit numaralı duvar bu-
nun yaklaşık 0.80 m. batısında olup güneydoğu-kuzeybatı yönde uzanmakta-
dır (Plan: 2). Özellikle 2755 ve 3165 ünit numaralı duvarlar gibi, bu da moloz 
taşlar ve kireç harcıyla örülmüş olup, kazılan alan içindeki uzunluğu 7.90 m. 
kadardır. Duvarın batıya doğru uzantısı bu yıl kazılmayan toprak altında kal-
mıştır. Duvarın genişliği 0.65 m. olup, hâlihazır zeminden en fazla 0.15 m. 
yüksektir (Plan: 2). 

Burada tanıttığımız payeler ve bunlara bağlanan duvarların bir koridor 
oluşturduğuna yukarıda değinmiştik. Bu koridorun kuzeyinde yer alan ve 
içine yapılmış bir duvarla iki bölüme ayrılmış olan mekânın işlevi konusun-
da ise henüz bir değerlendirme yapacak durumda değiliz. Ancak bu alanda-
ki kazılar sırasında, yaklaşık +3.40 m. seviyesinden itibaren çok sayıda cam 
kandil ve bu kandillere ait bronz fitil askıları (Resim: 9) ile çok sayıda sikke 
bulmuş olmamız, burada kapalı bir mekânın, olasılıkla bir tören salonunun 
olduğunu düşündürmektedir.

2. 2982 Ünit Numaralı Set Duvarı Hakkında

Yukarıda ele aldığımız mekânın yaklaşık 5.00-7.00 m. kadar kuzeybatı-
sında moloz taşlar ve devşirme olarak toplanmış çeşitli mimarî parçalarla, 
herhangi bir düzen oluşturmayacak şekilde bir set duvarı oluşturulmuştur 
(ünit 2982; KL/110 Y karesi. Hafif yay biçiminde olan bu setin uzunluğu şu 
anda 16.00 m. kadar olup genişliği 3.00-5.00 m. kadardır (Plan: 2, Resim: 7). 
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Bu set duvarının içindeki malzemeler arasında; çeşitli ölçülerde kireçtaşı ve 
mermer bloklar, sütun gövdeleri yanında bir adet de mermer arşitrav parçası 
(ünit 2822) bulunmuştur. Üç fascialı bu arşitravın genişliği 0.50 m., yüksekliği 
0.54 m., ve kalınlığı 0.34-0.35 m. kadardır. Bloğun alt yüzünde basit şekilde 
yivlerle yapılmış bir kuşağın olması, bu parçanın iki sütun arasına yerleştiri-
len parçalardan biri olduğunu göstermektedir.  Son olarak, bu alandaki diğer 
mermer bloklar gibi bunun da Roma İmparatorluk Tapınağı’ndan getirilmiş 
olduğunu düşünüyoruz.

3. Bazilika Kuzeybatısındaki Çalışmalar

2013 yılı kazı programımız çerçevesinde Agora Bazilikası ile Liman Hama-
mı arasındaki ortalama 6.00 m. genişlikte ve yaklaşık 20.00 m. uzunluktaki; 
deniz seviyesinden ortalama yüksekliği +4.60 m. olan alanın dolgusunun kal-
dırılması çalışmalarında alanın kotu kabaca +3.90 m. seviyesine indirilmiştir 
(Plan: 2, Resim: 7). 

3.1. 2987 Ünit Numaralı Alandaki Kazılar (Kl/110 O, Kl 111/K, L, F, G, H 
Kareleri)

Agora Bazilikası ve Atrium’un kuzeyinde, Palestra’nın güneyinde kalan 
bu koridorda yaklaşık 0.30 m. derinlikten itibaren moloz taşlardan oluşan ve 
alanın daha çok güneyine yayılan kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buradaki 
toprak temizlendikten ve döküntü parçalar kaldırıldıktan sonra dört duvar-
dan oluşan havuz şeklinde bir kalıntı belirmiştir. 3015 ünit numarası ile kod-
lanan bu havuzun uzunluğu 5.35 m., genişliği 0.50 m ve derinliği 0.20 m.dir 
(Plan: 2). 

Bu kalıntının belirmesiyle 3015 ünit numaralı bu kalıntının bulunduğu 
“O” alt plan karesinde çalışmalar tamamlanmıştır. Dolgunun kaldırılması sı-
rasında, çeşitli seramik parçaları yanında ele geçirilen yassı mermer bir plâka 
üzerindeki yazıt parçası dikkat çekicidir. Uzunluğu 13.5 cm., genişliği 0.05 
m ve kalınlığı 0.02 m. olan bu parçanın üzerinde üç satırlık yazıttan yalnızca 
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ortadaki satırda bulunan “N” harfi tam olarak okunabilmektedir. KK 110/D 
plan karesinde henüz + 4.08 m. seviyesinde gri renkte, iki parçaya ayrılmış 
sert kireç taşı blok üzerinde iyi korunmuş bir yazıt bulduk. 2979-A ve 2979-B 
ünit numarası verilen bu Grekçe yazıtta Mısır tanrısı Serapis’e yakarış met-
ninin bir bölümü bulunmaktadır. Bu alanda KL 111/H plan karesindeki ça-
lışmalar sırasında yıkıntı moloz taşlar arasından gelen diğer bir yazıtlı blok 
(ünit 3359) üzerindeki 6 satırlık Grekçe yazıtın başlangıç bölümü eksiktir. Ya-
zıtta İmparator Nerva veya Traianus zamanında imparatorun kentte gerçek-
leştirdiği bir inşaattan söz edilmektedir. 

Agora Alanı’ndaki kazılar sırasında yukarıda sözünü ettiğimiz yazıtlar 
dışında, çok sayıda bronz sikke, bronz kandil maşası, bronz ve kemik iğne 
ile sayısız mutfak kaplarına ait seramik parçaları toplandı (Resim: 8-9). Sik-
kelerden temizlenebilecek durumda olanların ön temizlikleri yapılıp müzeye 
teslim edilmişlerdir. Bu küçük buluntular ve seramik parçaları dışında her-
hangi bir mimarîye bağlı olmayan, olasılıkla devşirme olarak kullanılmış süs-
lü mimarî parçalar da ele geçirilmiştir.

B. BATI NEKROPOLÜ (LİMONLUK) ÇALIŞMALARI

Kelenderis antik kenti yerleşim alanının batısında, önceki raporlarımızda 
‘Limonluk’ olarak adlandırdığımız KI 108 plan karesi içinde 2012 yılı kazıları 
sırasında bir mezar anıtına ait podyum ve bu podyumun üzerinde durduğu 
anlaşılan oldukça sağlam Attika tipi mermer bir lâhit bulunmuştu. Bu veriler 
ışığında burasının Kelenderis Batı Nekropolü’nün bir parçası olduğu anla-
şıldıktan sonra, 2013 yılı kazı programımızda burada bulunan mezar anıtına 
ait podyumun henüz toprak altında olan kısımları kazılarak ortaya çıkarıldı. 
Bunun dışında kalan alanda jeo-radar çalışması yapılarak, olası diğer mezar-
ların yerlerinin tespiti konusunda veriler elde edilmeye çalışıldı ve bu verilere 
dayanarak alanda yeni bir sondaj açıldı.

1. Anıt Mezarın Podyumunun Ortaya Çıkarılması

Yukarıda belirttiğimiz gibi, 2012 yılında bir bölümünü ortaya çıkardığımız 
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095 ünit numaralı alan içinde bulunun ünit 100 kodlu mezar anıtının henüz 
toprak altında olan podyumunun tamamının ortaya çıkarılması 2013 Batı 
Nekropolü’ndeki çalışmalarımızın odağını oluşturmuştur. Bu bakımdan ünit 
095 içinde önce kısa bir temizlik çalışması yapıldı, ardından da yapının iki 
yönündeki kazılmamış olan toprak kaldırıldı (Plan: 3, Resim: 10).  

1.1. Ünit 095’de yapılan çalışmalar: 2012 ve 2013 sezonlarında açtığımız ve 
ünit 095 olarak kodladığımız bu açma içerisinde anıtsal mezarın podyumunun 
olduğu ve mermer lâhdin bulunduğu yerdir (Resim: 10). Öncelikle bu alana 
kış mevsiminde dolan erozyon toprağı ve otların temizliği yapıldıktan sonra, 
önce mezar yapısının podyumu olarak düşündüğümüz yapının açıkta olan 
kuzey ve batı cephelerindeki zemini yaklaşık 0.30 m. daha derinleştirerek, bu 
yapının temel alt yapısının özellikleri tespit edilmiştir. Buna göre podyumun 
tek sıra bloklardan oluştuğu, bu blokların altına kireç harçlı moloz taşlarla bir 
tesviye temeli inşa edildiği anlaşıldı. Bu çalışmalar sırasında, çok sayıda tesse-
ra taneleri, bir kısmının üzerinde mozaik parçaları içeren kalın sıva parçaları 
ve yoğun biçimde seramik parçaları bulundu. Bütün bu malzemenin de, belki 
de bir yangın yüzünden gri-siyah bir renk aldığını belirtmemiz gerekir. Bura-
da bulunan en önemli buluntu ise bir aslana ait heykel başıdır (Ünit 127, K.13.
LMN. AT.001, Resim: 11). Gri renkte olan ve burun kısmıyla başın gerisinin 
kırık olduğu bu parçanın yüksekliği 10.2 cm. kadardır. Belki de bir lâhit kapa-
ğı kenarındaki bir çörtene ait olması gereken bu parçanın bu alandaki yangın 
nedeniyle zarar görmüş olabileceğini de düşünüyoruz.   

1.2. Ünit 123’de yapılan çalışmalar: Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ünit 095’de 
bulunan mezar yapısının çevresindeki dolguyu kaldırmak üzere başlattığı-
mız çalışma kapsamında önce podyumun güneydoğusundaki günümüz ze-
mininde saptadığımız uygun alana ünit 125 kodu verilerek tesviye çalışma-
ları başlatıldı. Burası Kelenderis karelaj sitemine göre KI 108/O-J karesinin 
içinde olup ölçüleri yaklaşık olarak 3.50x1.00 m. dolayındadır. Yaklaşık 0.50 
m. kadar yüzey toprağının kaldırılmasından sonra, pişmiş toprak plâkalarla 
kaplanmış bir zemine rastlandı. Dörtgen şekilli, ancak hemen hemen tamamı 
yerinde kırılmış olan plâkalardan kimisinin çatı kiremidi olduğu anlaşıldı. 
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Bunun olasılıkla Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Döneminden olduğunu dü-
şünüyoruz. Plâkaların bulunduğu alanın çizimleri yapıldıktan sonra sağlam 
olan örneklerinden seçmeler yapılıp bunların dağılmasını önlemek üzere tut-
kallı bezle sabitleyerek kaldırıldı. En sonunda plâkaların tümünü kaldırarak, 
tesviye çalışmalarına devam edildi. Plâkaların altından kırmızı toprak ve ça-
kıllardan oluşan bir tabakaya rastlandı ki, bunun da plâkaların alt yapısı ol-
duğu söylenebilir. Devam eden çalışmalar sırasında, bu plâkaların bulundu-
ğu yerin kuzeyindeki alanda bir çöplük görüntüsü veren ve içinde yukarıda 
sözünü ettiğimiz kalın sıva parçalarının ve mozaik tesseraların yoğun biçim-
de bulunduğu 162 ünit numaralı alanda farklı bir çalışma programı uygula-
dık. Ünit 123’teki çakıllı zemin kaldırıldıktan sonra, plâkaların ortaya çıktığı 
alanın kuzeyinde ve güneyinde, her biri yarım daire biçimli tek sıra moloz taş 
ile yapılmış bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Düzgün bir şekil içermeyen ve 
toprak harcıyla örülmüş olan bu duvarlar olasılıkla daire biçimli olarak biraz 
daha üst seviyedeki pişmiş toprak plâkaların bulunduğu alanı çevirmektey-
di; fakat bununla ilgili herhangi bir ipucuna rastlamadık. Şu anda iki parça 
hâlinde olan bu duvarların genişliği 0.23 m., uzunluğu yaklaşık 3.00 m., iki 
duvar arası 3.10 m. kadardır. Bu duvar kalıntısı yerinde bırakılarak, bunların 
iç ve dış kısımlarında ve 162 ünit numaralı alanda seviye indirme çalışmaları 
sürdürüldü. Bu sırada güneydeki duvara yakın yerde düzgün bloklarla oluş-
turulmuş bir zemin ortaya çıktı. Ünit 162’de ise, bu seviyelerde aynı döküntü 
ve yanık malzeme devam etmekte olup arada sırada sikke, bronz eşyalara ait 
parçalar yanında Eros başının betimlendiği figürin parçası ele geçirildi. Stil 
özellikleri bakımından M.S. geç 2 erken 3. yüzyıla ait bu parçanın tarihi bura-
da bulduğumuz lâhit ve diğer malzemeyle de uyumludur. 

Podyum seviyesine yaklaşık 0.40 m. kala bir sütun gövdesinin kırılmış 
üst yüzeyi belirdi. Buradaki seviye podyum seviyesine indirildiğinde söz ko-
nusu sütunun podyumun doğu köşesinde in situ korunduğu anlaşıldı. Şekil 
itibarıyla 2012’de ortaya çıkardığımız podyumun kuzeybatı köşesindeki in 
situ durumdaki sütun gövdesiyle aynıdır. Bunun aksi yönde, yani podyumun 
güneybatısında yürütülen temizlik sırasında burada podyum zeminine inen 
3 basamak ortaya çıkarıldı. 
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Buradaki çalışmalar sırasında çok sayıda seramik ve sikkeler dışında, ke-
narı üzerinde iki satır hâlinde Grekçe “ΔΩΜΝΟΥ” (Domnos’un) damgalı bir 
mortarium ele geçirildi3. 

123 ve 162 ünit numaralı alanlardaki çalışmalarımız buradaki seviyenin 
podyumun kuzey ve batısındaki zeminlerin seviyesine indirilmesi şeklinde 
devam etti (Plan: 3, Resim: 12). Bu sırada yapının bu yeni açılan özellikle arka 
kısmında da yangın ve yoğun kül izlerinin devam ettiği gözlendi. Bu nedenle, 
bu yapının bir üst yapısı olduğu ve olasılıkla dışarıdan gelen bir saldırı so-
nucu yakılarak tahrip ve talan edildiği, sonra bunun yıkıntılarının bu alanın 
tesviyesinde kullanılarak doldurulduğu söylenebilir. 

166 ünit numaralı iki kavisli duvarın arasındaki dolgu tamamen temizle-
nerek podyum büyük oranda ortaya çıkarılarak, yapının hem mimarî özel-
likleri, hem de plan şeması hakkında önemli veriler elde edildi. Buna göre 
podyum 3.00x2.30 m. ölçülerinde olup yerel mermer bloklarla inşa edilmiştir. 
Podyumun kenarları asıl zeminine göre 4 cm. kadar daha yüksektedir ve bir 
çerçeve gibi asıl podyumu kuşatmaktadır. Böylece podyumun iç zemini ile 
kenarlar arasında bir kademe oluşturulmuştur. Hâlihazır zeminden yüksek-
liği ortalama 0.30 m. dolayında olup bunun altında moloz taşlarla yapılmış 
bir blokaj vardır. Kenarlardaki blokların uzun şekilli olmalarına karşılık kö-
şelerdeki bloklar kübiktir ve bunlardan kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerin-
deki blokların üzerinde in-situ durumda, ancak üst kısımları kırılmış sütun 
gövdeleri bulunmaktadır (Plan: 3). Güneybatı köşedeki sütunun bir tamburu 
şu anda alan içinde bir duvarın dibine taşınmış durumdadır. Güneybatı kö-
şesinde ise podyum zeminine inen 3 basamak yapılmıştır (Resim: 12, Plan: 3). 

Bu podyumun üst yapısının nasıl olduğu konusunda elimizdeki veriler sı-
nırlıdır. Eğer köşe yerine 4 köşede de sütun bulunmuş olsaydı, bu yapının bir 
tetrapylon olabileceğini ifade edebilirdik; ancak podyumun güneybatısında 3 
basamağın olması, bunun yüksekliğinin de fazla olmaması başka bir öneri ge-

3 Büyük olasılıkla Kuzey Suriye kökenli olan bu mortarium parçası üzerindeki bu ad üreticisine 
ait olmalıdır; benzer adın yazılı olduğu diğer örnekler için bak. J. Hayes, North Syrian Mortars, 
Hesperia 36.4,  340, No. 97-113 (Ras el Bassit); No. 150 (Side). 
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tirmeyi gerektirmektedir. Şimdilik bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yoktur. 
Ancak; kiminin üzerinde tesseralı durumu korunmuş çok sayıda sıva parçası 
bulmuş olmamız, en azından podyumun üst yapısının böyle bir malzemeyle 
sıvalı bir çatıya sahip olduğunu önerebiliriz. 

1.3. Ünit 083’de yapılan çalışmalar: Yukarıda belirttiğimiz gibi, mezar anıtı-
nın podyumunun bulunduğu 095 ünit numaralı açmanın güneybatı yönün-
deki dolguda da kazı yapılması gerekiyordu. Bu yönde aslında 2012 yılında 
bir sondaja başlanmış ve yaklaşık 0.40 m. kadar inilmişti. 083 ünit numarası 
verilmiş olan ve KI -108/N-O plan karesi içindeki bu açmada yaklaşık 0.20 m 
kadar indikten sonra, 2011 kazı sezonunda bu alanda gerçekleştirdiğimiz 001 
ünit numaralı açmada ortaya çıkan künk sırasının devamı ortaya çıktı (Plan: 
3).  Bu açma ile 095 ünit numaralı açma arasında moloz taşlarla harçsız kuru 
duvar tekniğiyle yapılmış bir bahçe duvarı bulunmaktaydı ki bunun altında, 
komşu ünit 095’de görülen cephesinden anlaşıldığı kadarıyla moloz taş ve 
kireç harcıyla örülmüş bir başka duvarın üzerine oturmaktadır. 2012 yılın-
da bulduğumuz mermer lâhit de bu duvarın hemen önünde ortaya çıkmıştı. 
Gelecek kazı sezonunda bu alanda yapacağımız çalışmalarla bu kalıntıların 
niteliğinin daha anlaşılır duruma geleceğini umuyoruz. Sondaj içerisinde bu-
lunan künklerin çizimleri yapıldıktan sonra üzerleri jeotekstil ile kapatıldı.   

1.4. Ünit 200’de yapılan çalışmalar: 2012 yılı kazıları sırasında, 095 numaralı 
ünitte ortaya çıkardığımız mezar yapısının batısında yer alan ve 0.65 m. dola-
yında genişliğe sahip bir girişi bulunan mekânın (ünit 063) zemininde bir son-
daj açarak, daha alt seviyelerdeki durumu anlamak istedik (Plan: 3). Yine ya-
nık toprak ve kül tabakasının söz konusu olduğu bu alanda 2.75x3.12 m.lik bir 
alan belirlendi ve seviye indirme çalışmaları başlatıldı (ünit 200). Zeminden en 
fazla yaklaşık 0.30 m.den itibaren moloz taşlar ve kireç harcıyla örülmüş du-
varlar belirdi. Açmanın batı köşesine yakın yerde ise kireç kum harcıyla sıvalı 
yatak şeklinde bir zemin ortaya çıkarıldı. Birkaç gün süren bu çalışmalarımız 
sırasında çeşitli vazo parçaları ile tessera parçaları da ele geçirildi.

Küçük bir alanda çalışmış olmamıza rağmen podyum seviyesinin altın-
daki dolguda da başka mezar yapılarının olduğuna dair bir veri elde edilmiş 
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oldu. Üst yapıları tahribata uğramış olsa da, özellikle zemini sıvalı kısmın bir 
ölü yatağı olduğunu düşünüyoruz. Bu konu da gelecek yıllardaki çalışmalar-
la aydınlığa kavuşacaktır.

2. Ünit 500’deki Çalışmalar

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu alanda gerçekleştirilen jeoradar tarama-
sı sonucunda, bu işi gerçekleştiren ekip ile vardığımız mutabakat sonunda 
daha önce açtığımız 001 ünit No.lu sondajın güneyinde yeni bir sondaja baş-
landı ve burası ünit 500 olarak kodlandı (Plan: 3). 4.00x4.00 m. ölçülerindeki 
bu açmada 0.70 m. seviyesine kadar olan yüzey toprağı kazıldı. Günümüz 
zemininden ortalama 0.80 m derinliğe ulaşıldığında ise, açmanın kuzeybatı 
köşesinde uzunluğu 1.85 m., genişliği kabaca 1.50 m. dolayında kum-kireç 
karışımı bir zemine rastlandı ve bu alana 518 ünit numarası verildi. Söz ko-
nusu tabaka belgelendikten sonra kaldırıldı ve yaklaşık 0.20 m.lik tabakadan 
sonra açmanın batı kesitinin dibinde hemen hemen kuzey-güney yönlü ola-
rak uzanan bir duvar tespit edildi (ünit 545). Duvar yüzeyden 1 m. kadar 
aşağıda ortaya çıkmış olup, hâlihazır uzunluğu 2.40 m., genişliği 0.70 m. ve 
hâlihazır zeminden yüksekliği ise 0.65 m.dir. Moloz taş ve kireç kum harcı 
kullanılarak çok düzgün bir şekilde örülmüş olan duvarın yüzeyinde yer yer 
sıva kalıntıları bulunmaktadır. Kelenderis’te benzer örgü düzenine sahip olan 
tonozlu mezarlar dikkate alınacak olursa, burada bir tonozlu mezarın varlığı 
düşünülebilir; ancak bu durum 2014 sezonunda yapılacak çalışmalarla aydın-
lığa kavuşacaktır.

Açmanın geri kalan kısmında ise yüzeyden yaklaşık 1.60 m. derinlikte ho-
mojen bir toprak yapısı gözlemlendi. Aynı kotlarda açmanın özellikle güney-
batı tarafında, 545 ünit numaralı duvarın dibinde, bir küme hâlinde seramik 
parçaları tespit edildikten sonra toprak seviyesi indirildi ve günümüz zemi-
ninde yaklaşık 1.80 m.de toplu hâlde ve yerinde kırılmış olduğu anlaşılan 
bir grup depo kabına rastlandı. Eğer bitişiğindeki duvar bir mezara ait ise, 
bu vazoların da ölü armağanı olduğu düşünülebilir ancak yapının tamamını 
ortaya çıkarmadan bunun doğruluğunu ifade etmek zordur.
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C- Koruma Çalışmaları

Kelenderis Agorası’ndaki Bazilika’nın kuzey salonuna ve Atrium’a bitişik 
olarak bulduğumuz zemini mozaik kaplı salonun (ünit 2644) kış şartlarından 
korunması için üzeri sac kaplı basit ahşap taşıyıcıları olan geçici bir koruma 
çatısı inşa edilmiştir.

Ayrıca kazılar sırasında bulduğumuz ve incelenebilecek düzeyde korun-
muş olan sikkeler temizlenmiş, bunlardan bir kısmının da envanteri yapıla-
rak diğer eserlerle birlikte Silifke Müzesi’ne teslim edilmiştir. 



77
Plan 2: Tapınağın güney ve güneybatısını gösteren plan.

Plan 1: Kelenderis Antik Kent planı.
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Plan 3: Limonluk anıt mezar planı.
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Resim 2: Agora Bazilikası uzay çatı sistemi içten.

Resim 1: Kelenderis antik kenti Aşağı Şehir’den genel görünüş.
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Resim 4: Tapınağın güney ve güneybatısındaki alan kazı sonrası.

Resim 3: Tapınağın stylobat seviyesindeki kalıntıları.
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Resim 6: 2749 ve 2754 ünit No.lu payeler kazı sonu.

Resim 5: 2749 ve 2754 ünit No.lu payelerin bulunduğu alan kazı öncesi.
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Resim 8: Sikkeler.

Resim 7: 2982 ünit numaralı set duvarı.
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Resim 10: Limonluk ünit 095 ve anıtsal mezarın podyumu.

Resim 9: Bronz kandil maşaları.
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Resim 12: Limonluk Anıt Mezar’dan 123 ve 162 ünit No.lu alanlar.

Resim 11: Aslana ait mermer heykel başı parçası.
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ORTA ANADOLU PLATOSU’NDAKİ ÇADIR HÖYÜK’TE
2013 SEZONU

Tevfik Emre ŞERİFOĞLU*
Gregory MCMAHON

Sharon R. STEADMAN

2013 sezonumuz bize üzerinde düşünecek birçok yeni veri sağlamış olup 
en son sonuçları burada sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Sezon bo-
yunca projede görev almış toplam 34 araştırmacı ve 35 işçiyle 2013 yılında 
bugüne dek sahip olduğumuz en kalabalık ekiple çalışılmıştır. İki aylık ara-
zi çalışmamızda takriben 5000 yıllık yerleşim sürecine denk gelen ve M.Ö.4. 
binyıldan yerleşimin terk edildiği geç 11.yüzyıla dek örenyerindeki tüm dö-
nemleri kapsayan 15 adet 10 metreye 10 metrelik açmada kazılar gerçekleşti-
rilmiştir (Resim: 1).

Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı Dönemleri: Güney Yamacı

Şu an kazılmakta olan tarihönesi alanlar höyüğün güney yamacında bu-
lunmaktadır. 2013 yılında LSS 3, SES 1-2 ve USS 9-10 alanları kazılmış olup 
burada son iki alan hakkında bilgiler verilmiştir. Bu yıl, daha önce rapor edil-
miş olan çevre duvarı ve kapı sistemiyle en yakın şekilde ilintili olan “Yanık 
Ev ve Avlu” safhasının altındaki yerleşim katmanı detaylı bir biçimde ince-
lenmiştir (Steadman vd. 2008; Steadman, McMahon ve Ross 2009). Aşağıdaki 
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yerleşim katmanı serisini açığa çıkarmak için 2013 sezonu başında 2 ocak, bir 
ekmek ocağı, el yapımı çanak-çömlek üretimi için kullanılan adet-edevat ve 
muhtemel bir fırına sahip avlu kaldırılmıştır. Bu alanın apsidal biçimli olarak 
tanımlayabileceğimiz iki mimarî yapıyı barındıran (Resim: 2) bir avlu oldu-
ğu anlaşılmıştır. Muhtemelen konut alanı olan bu iki apsidal oda (SES 1’de 
F90, F109 ve F129; SES 2’de F7) bunların batı tarafına bitişik ocak ve kil depo 
yapılarıyla birlikte açığa çıkarılmıştır. Odalar takriben 2-2.5 metre genişlikte 
ve 3-4 metre uzunlukta olup (ikisinin de güney bitimleri höyüğün kenarına 
olan yakınlıkları dolayısıyla yok olmuştur) ebadı küçüktür. Batıdaki oda (F90, 
F109 ve F129) sıvanmış bir zeminin kalıntılarına ve kavisli kuzey bitiminde 
bir yükselti ya da platforma sahiptir. M.Ö. 3450’ye tarihli (Beta 363869; Cal 
BC 3450-3440) apsidal evler M.Ö.4. binyıl ortasında bu bölgenin farklı, daha 
göçmen bir hâlk tarafından iskân edildiği kısa bir geçiş safhasını temsil ediyor 
olabilirler. Fırın (F199/L103) altında bulunan bir çoçuk mezarı buraya apsidal 
binaları inşa eden hâlk tarafından konmuş olabilir.

Bunların benzerlerini bulma çalışmaları henüz ilgi uyandıracak benzerler 
bulmayı sağlayamamıştır. Orman Fidanlığı’nda bizim evlerimiz kadar geniş 
ancak daha kısa, taştan yapılma bir Geç Kalkolitik apsidal ev bulunmaktadır 
(Efe 2001). Yine batıda bulunan Karataş’ta Erken Tunç apsidal evleri vardır 
(Wwarner 1994). Isabella Caneva’nın Mersin Yumuktepe kazıları silo safha-
sı ismi verilen katmanda apsidal ya da oval evler ortaya çıkarmıştır, ancak 
bunlar bölgede Geç Neolitik Döneme tarihlendirilmişlerdir (Caneva ve Sevin 
2004). Muhtemelen en yakın benzer Erzurum Sos Höyük’teki VA Geç Kalko-
litik safhasına tarihli “Yuvarlak Ev”dir (Sagona 2000; 2003). Ancak bu evler 
farklı olarak, tam anlamıyla yuvarlaktır. Apsidal ya da muhtemelen oval olan 
odalarımızın benzerlerini tespit etme çalışmalarımız sürecektir.

Güney yamacının daha üst kısmındaki USS 9 ve USS 10 açmalarında M.Ö. 
3000’e tarihli (363835; Cal BC 3090-2910) karmaşık bir Erken Tunç I (ET I) 
yapı grubu üzerinde çalışılmaya devam edilmiştir. 2.5 metre kalınlığındaki 
büyük bir kerpiç duvar (henüz kazılmamakla beraber) höyüğün tepesindeki 
Erken Tunç yerleşimini çevreleyen bir duvar gibi görünmektedir (USS 9’da 
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F45; Resim: 3). Bu duvarın güney dış cephesine bağlantılı olarak bir sıra bü-
yük fırın (F35; Resim: 4) ve küçük odalar ya da kerpiç duvarlar ile sıvalı ta-
banlarla sınırları belirlenmiş depo alanları tespit edilmiştir (Resim: 3). Odalar 
ve fırınların konutsal olmayıp endüstriyel bir işlevle alakalı olduğu yönünde 
bir fikrimiz olsa da, burada gerçekleştirilen faaliyetlerin ne olduğu henüz an-
laşılamamıştır. Odalardan birinin içine, muhtemelen bu alanın kullanım dışı 
kaldığı bir zamanda, bir çocuk mezarı yerleştirilmiştir (F44). USS 9-USS 10 
alanlarında gerçekleştirilen kazılar Çadır Höyük’te Erken Tunç I döneminde, 
nispeten kapsamlı bir yerleşim olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma önce-
si ET I’e ait tek verimizin LSS 4 ve LSS 5 alanlarında 2000 ve 2001’de bulunan, 
çok kötü inşa edilmiş tek odalı yapılar ve  bunlarla bağlantılı ateş çukurları 
olduğu ifade edilmelidir (Steadman vd. 2008). Son çalışmalarla birlikte aşağı 
güney yamacının ET I kasaba duvarı dışında yaşayan daha fakir bir topluluğa 
yaşam alanı sağladığı ancak daha başarılı sakinler grubunun yukarı şehirde 
yaşadığı yönünde bir izlenim edinilebilmiştir.

M.Ö. 2. Binyıl: Doğu Yamacı Basamaklı Açması

2013 yılı 2. binyıl kazılarımız 15 metreye 20 metrelik bir alanda, höyüğün 
güney yamacındaki ST 7 ve ST 8 ile yeni açılan ST 2 ve ST 3 açmalarında 
gerçekleştirilmiştir. Burada ST 3 ve ST 8 alanlarındaki çalışmalar hakkında 
bilgiler verilecektir.

2001 ve 2002 kazıları ST 8’deki önemli Hitit İmparatorluğu duvarı altın-
daki bir sıra Erken Tunç ve Orta Tunç duvarını açığa çıkarmıştır. 2012 yılın-
da bu Hitit İmapartorluğu duvarının, çukurlar ve erozyon sonucu tahribata 
uğramış olan 3 metre genişlikte, büyükçe bir sandık tipi duvar olduğu tespit 
edilmiştir (Resim: 5; Steadman vd. 2013). Bu büyük duvar, Hitit İmparator-
luk yerleşimini en azından kısmen çevrelemiş olmalıdır. Seramik analizleriyle 
birlikte radyokarbon tarihleri bu duvarın muhtemelen ilk kez M.Ö. 17. yüz-
yılda inşa edildiğini (Beta 346193: Cal BC 1750-1620) ve Hitit İmparatorluk 
Döneminde (M.Ö. 15.-14. yüzyıl) onarıldığını ya da genişletildiğini ortaya 
koymuştur. Bu sandık tipi duvarın daha detaylı incelenebilmesi için 2013 yı-
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lında ST 3 alanı açılmıştır. Buradaki kazılar, içerisine taş ve kerpiç yığınları 
doldurulmuş, kare planlı bir kulenin sandık tipi duvar içine inşa edildiğini 
ortaya çıkarmıştır (ST 3’te F1-5; Resim: 6). Benzeri büyüklükte ve iyi biçimde 
inşa edilmemiş olmakla beraber, ST 3’teki bu kule, M.Ö. 14. yüzyıla tarihli 
Alaca Höyük örneğine yakın bir biçimde benzemektedir (bkz. Nossov 2008). 
Geçmiş sezonlardaki çalışmalar höyüğün kuzey yamacında, muhtemel bir 
Hitit şehir kapısı olarak yorumlanmış, kapsamlı bir Hitit Dönemi yapı gru-
bunu ortaya çıkarmıştır (Gorny 2006). Doğu yamacındaki duvar ve kule yapı 
kompleksinin bir dönüş yaparak höyüğün kuzey tarafında kapıyla birleşiyor 
olması muhtemeldir.

2013 yılında sürdürülen kazılar, höyüğün doğu yamacındaki yapı silsilesi-
ni de daha fazla aydınlatmıştır. Büyük Hitit duvarı, yine muhtemelen M.Ö. 17. 
yüzyıl ya da daha öncesine tarihli olabilecek ve takriben 2 metre genişlikteki 
daha küçük bir sandık tipi duvar üzerine inşa edilmiştir (ST 3’te F10). Bu daha 
küçük boyutlu duvar, höyüğün eğimine uyum sağlar bir biçimde zikzaklar 
çizmektedir. Hitit kulesine çıkan basamaklar (ST 3’te F7) bu daha eski ve küçük 
sandık biçimli duvarı değerlendirerek inşa edilmiştir. Son olarak da, ST 3 ve 
ST 8’de ulaşılmış en derin katmanın, bu alandan elde edilmiş seramik grupları 
bağlamında Orta Tunç Çağına (M.Ö. 2000-1600) tarihli bir kerpiç ve taş yapı 
kompleksine sahip olduğu belirtilmelidir. Burada 2002 yılında sıvanmış bir 
tabanla ilintili olan 2.5 metrelik taş bir duvar kazılmıştır. Bu duvar yerleşime 
açılan Orta Tunç kapısının bir kolu olarak yorumlanmıştır. 2013 yılı kazıları-
mız, bu kapının diğer kolunu, daha kötü biçimde aşınarak tahribat görmüş ve 
daha geç Hitit yapıları inşa edilirken kısmen yokedilmiş de olsa, ortaya çıkar-
mıştır. Bu Orta Tunç yapıları, 2 metre genişlikteki sandık biçimli duvarı des-
teklemek için kullanılmış, bu duvar da birkaç yüzyıl sonra daha büyük olan 4 
metre genişlikteki Hitit Dönemi duvarını desteklemek için kullanılmıştır. Bu 
alandaki 2013 yılı kazılarımız, 2002 yılından bu zamana dek tespit edilmiş tüm 
mimarî silsileyi net bir biçimde ortaya koyabilmemizi sağlamıştır. Artık Çadır 
Höyük’te hatrı sayılır büyüklükte bir Orta Tunç ve Hitit yerleşiminin olduğu 
anlaşılmış olup 2014 kazılarımız, yerleşimin yamacın daha yukarısında bulu-
nan iç kesimlerini daha fazla inceleyebilmemizi sağlayacaktır.
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Demir Çağı: Yukarı Güney Yamaç

Geç Tunç/ Hitit yerleşiminden Geç Demir yerleşimine dek uzanan tüm 
kültürel/ kronolojik silsilenin belgelenmesi yönündeki çalışmalarımız devam 
etmektedir. Yukarı güney yamaçtaki USS 4 açmasındaki kazılarda, alanın ta-
mamı Demir Çağına tarihli olmak üzere takriben 7 metre derinliğe inilmiştir. 
Radyokarbon tarihler, 2013 sezonu bitiminde tam anlamıyla Erken Demir Ça-
ğına ve hatta Geç Tunç Çağı yerleşim katmanının en üst ucuna (takriben M.Ö. 
1100-1000) ulaştığımızı göstermiştir (Beta 346188: Cal BC 1220 – 1020). Gerçek 
Hitit formlarıyla yerel el yapımı seramik formlarının bir arada bulunduğu ça-
nak-çömlek grupları da bu durumu yansıtmaktadır. El yapımı ürünler muh-
temelen Hitit sonrası dönemde, Hitit merkeziyle olan bağlantıların kopması 
sonrası üretilmişlerdir. Bu alan tüm Erken ve Orta Demir Çağı yerleşimi dö-
neminde, takriben 1 metre çaplı, dairesel ve sıvalı çöküntülerle muhtelif se-
ramik âletlere sahip bir çalışma alanı olarak kullanılmış gibi görünmektedir.

2013 yılı kazıları, Erken Demir Çağının en erken safhâlarında bu alanın 
hem konut hem de çalışma alanı olarak kullanılmış olduğunu göstermiştir. 
Buranın sakinleri, 2 metre ila 3 metre çaplı, yarı zemin altına gömülü, dai-
resel yapılar inşa etmişlerdir (Resim: 7). Bu yapılar sıvalı zeminlere sahiptir 
ve sıvanın bazen beş defaya ulaşan yeniden uygulanması durumu en az beş 
sezon burada yaşanıldığının göstergesidir. Bu odaların duvarlarını oluşturan 
bir kerpiç üst yapıya karşılaşılmamış olup yapılar etrafındaki kazık çukur-
ları hayvan derisi veya hatta dallar ve hasırdan oluşuyor olması muhtemel 
organik bir üst yapının varlığına işaret etmektedir. Her bir o da, depolama 
için kullanılmış olabilecek bağlantılı çok daha küçük bir çukura ve bir küçük 
çöp çukuruna sahiptir. Sezon sonunda, tipik Hitit/ Geç Tunç mimarî stillerini 
daha çok anımsatan kerpiç ve taş mimarîyle karşılaşılmıştır. Bu durum USS 
4’teki 2014 kazılarında bu alandaki en geç Geç Tunç Çağı yerleşim safhâlarının 
ortaya çıkarılacağını göstermektedir.

Muhtemelen konutsal vasfa sahip dairesel odalar olağan dışı olsalar da 
buraya has değillerdir. Gordion kazılarında, hemen Hitit Dönemi sonrasın-
daki safhada inşa edilmiş bir seri zemin altına yarı gömülü yapı ortaya çıka-
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rılmıştır (Sams ve Voigt 1990; Voigt 1994). Gordion yapılarının üst yapıları, 
Çadır Höyük dairesel yapıları için önerdiğimize benzer biçimde saz veya bir 
tür hasır olan, muhtemelen organik bir yapıya sahiptir. Nevşehir Ovaören’de 
yakın dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda bu yerleşimde de benzer daire-
sel yapılar ortaya çıkarılmıştır, ancak bunlar taş duvarlara sahiptirler ve De-
mir Çağının daha geç evrelerine tarihli gibi görünmektedirler (Şenyurt 2012: 
3). Höyüğün yukarı güney yamacı alanının gelecek birkaç sezon sonunda ke-
sintisiz bir Demir Çağı ve Geç Tunç Çağı mimarî ve seramik silsilesi sunacağı 
yönündeki inancımız büyüktür.

Bizans Dönemi: Höyük Zirvesi ve Kuzey Terası

2013 yılında kuzey terası ve höyük zirvesi olmak üzere iki Bizans alanın-
da çalışılmıştır. Kuzey terasındaki NTN 7 ve NT 3 açmalarındaki çalışma-
larımızın hedefi ayakta duran taş duvarlar arasındaki zemin katmanlarının 
dikkatli bir biçimde kaldırılması yoluyla bu alandaki stratigrafinin daha iyi 
bir biçimde anlaşılabilmesi olmuştur. Bu alandaki beş 10 metreye 10 metre-
lik açmada (Resim: 8) daha önce gerçekleştirilen çalışmalar, buradaki orijinal 
yapının varlıklı bir kimseye ait bir konut olabileceğini göstermiştir. Söz konu-
su yapının çevredeki toprakların sahibi olan kişiye ait olması muhtemeldir. 
Amaçlarımızdan biri stratigrafik kazılar ve radyokarbon tarihleme yoluyla 
bu alandaki en erken Bizans yapı safhasının tarihlendirilerek belgelenmesi 
olmuştur. Bu amacımıza 2013 sezonunda ulaşmamız mümkün olmuş olup 
en erken yerleşim safhası gibi görünen katmandan elde edilen radyokarbon 
sonuçları bu erken, iyi inşa edilmiş yapının M.S. 1. yüzyıla ait olabileceğini 
göstermiştir (Beta 363841 Cal BC 90-70; Beta 363839 Cal BC 50–Cal AD 70). 
Bu en erken safhadan geriye sadece vücut gövdesi büyüklüğündeki taşlardan 
oluşan duvar kısımları ve sıvanmış ya da taş kaplanmış zeminler kalmıştır. 
M.S. 1. yüzyılda bir tür malikâne olan yapı muhtemelen bölgedeki arazi sa-
hibinin başka bir yere (yerleşimde başka bir alana ya da Çadır Höyük’ten 
uzakta bir yere) gitmesinden sonra yüzyıllar içerisinde yerli çiftçiler için bir 
köy evine dönüşmüştür. Bu süreç içerisinde duvarların yerleri değiştirilmiş 
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ve yeniden inşa edilmişler, erken evin geniş, büyük odaları içerisinde yeni 
odalar oluşturulmuş ve muhtemelen M.S.9. veya 10.yüzyılda büyük bir müş-
terek mutfak inşa edilmiştir.

Şu anki veriler ışığında kuzey terasta Bizans yerleşiminin M.S. 1. yüzyıl 
Geç Roma olarak tanımlanabilecek dönemde başladığı anlaşılmaktadır. Bir-
kaç yüzyıl sonrasında ev kaderine terkedilmiş ve yukarıda da belirtildiği üze-
re, muhtemelen arazi sahiplerinin başka bir yere gitmesiyle birlikte yerel çiftçi 
ailelerce kullanılmıştır. M.S. 8. ila erken 10. yüzyıl arasındaki Orta Bizans Dö-
neminde ev daha iyi yapı teknikleriyle, ya yeni veya miras sahibi arazi sahip-
lerince ya da yapı içerisindeki alanı genişletip yeniden düzenleyen yerli çiftçi-
lerce tekrar inşa edilmiştir. M.S. 10. yüzyıl sonu ve 11. yüzyıldaki son iki yüz-
yıllık kullanım döneminde ev tekrar virane bir yer hâline gelmiş, geçici depo 
alanları oluşturmak için yeni küçük duvarlar inşa edilmiş, yıkılmakta olan 
yüzlerce yıllık büyük duvarların yeniden inşası için yumruk büyüklüğünde 
taşlar kullanılmıştır. Zeminler daha fazla sıvanmamış ve tabanlarda bunun 
yerine sıkıştırılmış toprak kullanılmış, iyi kalite malların ithâlatı da neredeyse 
durmuştur. 11. yüzyılın sonunda, muhtemelen bölgeye Selçuklular’ın geldiği 
dönemde yerleşim terk edilmiştir. 2014 sezonunda buradaki yapının katman-
larını ve alana ne ölçüde yayıldığını daha iyi bir biçimde anlamak ümidiyle 
kuzey terasındaki konut bölgesi kazı alanının genişletilmesi planlanmaktadır.

Höyük zirvesinin kuzeydoğu köşesinde açılan SMT 4 açmasının amacıy-
sa Orta Bizans Dönemine tarihli (muhtemelen M.S. 8. veya 9. yüzyılda inşa 
edilmiştir) olduğuna inandığımız Bizans savunma duvarının mimarî yapısı-
nı anlamak olmuştur. Bu alan, höyük yamacındaki erozyon ve buradaki du-
varların taşlarının daha sonra, muhtemelen bir tür kule yapısını desteklemek 
üzere kullanılmış olması dolayısıyla tahribata uğramış olsa da, inşaatçıların 
duvarın dip kısmını desteklemek için Geç Demir Çağına tarihli olması muh-
temel daha erken duvarları kullandıkları belgelenebilmiştir. Buna ek olarak 
ilginç bir yapı tekniğinin kullanılmış olduğu da anlaşılmıştur. Bizans duvarı-
nın dip kısmında, taş yapının hemen altındaki harç/sıva üzerinde düzensiz 
aralıklarla bir seri deliğin varlığı tespit edilmiştir (Resim: 9). Sıva üzerindeki 
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izler bu deliklerin bir zamanlar kalınlıkları 5 ilâ 15 cm. arası değişen ahşap 
kirişler barındırdığını göstermiştir. Söz konusu kirişlerin buraya inşaat sü-
recini desteklemek üzere yerleştirildiği ve duvar ile kulenin ciddî bir eğime 
sahip höyük yamacındaki dip kısmının stabilize edilebilmesi için kullanıldığı 
düşünülmektedir. 2104 sezonunda duvarın yapım tekniklerinin daha fazla in-
celenmesi ve Bizans savunma duvarının üzerine inşa edildiği daha derindeki 
mimarî safhâların daha iyi bir biçimde belgelenmesi planlanmaktadır.

Özet ve Gelecekteki Planlar

2013 sezonu örenyerindeki M.Ö. 2. binyıl ve Bizans yerleşimleri hakkında 
çok daha kapsamlı bir bakış açısı kazanabilmemizi sağlamış, ayrıca 2014 se-
zonunda Kalkolitik ve Demir Çağları için çözülmesi gereken yeni bilinmezler 
sunmuştur. 2014 yılında hâlihazırda açılmış açmaların büyük kısmında ça-
lışılmaya devam edilmesi ve kritik bazı mimarî ve kültürel safhâların daha 
geniş boyutta ortaya çıkarılabilmesi için birkaç yeni açmanın açılması plan-
lanmaktadır. Her bir döneme ait seramik gruplarının incelenmesi süreci de 
devam etmekte olup bunların sonuçları yakın gelecekte raporlarla sunula-
caktır. 2014 sezonunun mevcut sorularımıza önemli cevaplar sağlayacağı ve 
gelecekteki sezonlarda çözümler arayacağımız yeni soruları da ortaya çıkara-
cağına inancımız tamdır.  
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Doç. Dr. Gregory McMahon (New Hampshire Üniversitesi)’un başkanlığı, 
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rumlara minnettar olduğumuzu belirtiriz. Ayrıca Yozgat Müze Müdürü Sa-
yın Hasan K. Şenyurt’a, Yozgat Müzesi’nin değerli çalışanlarına ve 2013 sezo-
numuza Bakanlık temsilcisi olarak katılan Süleyman Can ve Bahar Hasırcı’ya 
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çalışmalarımızın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için göstermiş olduk-
ları tüm çaba dolayısıyla teşekkür ederiz.

Projemiz A.B.D. Ulusal Bilim Fonu tarafından sağlanan iki (National Sci-
ence Foundation: BCS #1311511 ve BCS #1114811) destek ve Kanada Sosyal 
Bilimler Araştırma Kurulu tarafından sağlanan bir destekle (Social Sciences 
Research Council of Canada: Insight Grant #435-2014-0944) finanse edilmekte-
dir. Ayrıca SUNY Cortland, Hood College, Chicago Üniversitesi Doğu Araş-
tırmaları Enstitüsü, Memorial Üniversitesi ve New Hampshire Üniversiteleri 
de cömert desteklerde bulunmuşlardır.

Bu bildiriyi kaleme alan yazarlara ek olarak 2013 sezonu çekirdek ekip 
üyelerimiz arasında Prof.Dr. Jennifer Ross (Ortak Yönetici, Hood College), 
Doç.Dr. Marica Cassis (Yardımcı Yönetici, Memorial Üniversitesi), Yrd.Doç.
Dr.Benjamin Arbuckle (Yardımcı Yönetici, North Carolina Chapel Hill Üni-
versitesi), Jeffrey Geyer (Litik Buluntular), Sarah Adcock (Arkeozooloji), Ma-
delynn von Baeyer (Arkeobotani), Mary Jean Hughes (Teknik Çizimci) ve 
Songül Alpaslan-Roodenberg (İnsan Kalıntıları) bulunmaktadır. Büyük bir 
özveriyle çalışan kazı ekibimiz içerisinde Harrison Kanzler, Anthony Lauri-
cella, Timothy Buttram, Burcu Yıldırım, Laurel Hackley, Stephanie Selover, 
Jon Clindaniel, Stefano Spagni, Joshua Cannon, Aurora Camaño ve Domini-
que Langis-Barsetti yer almıştır.  2013 sezonunda bizlerle çalışan öğrenciler 
de Alicia Hartley, Amanda Shaffery ve Jennifer Glaser olmuştur.
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Resim 2: SES 1ve SES 2 açmalarındaki Geç Kalkolitik “apsidal evler”.

Resim 1: Kazılmakta olan açmaların yerlerini gösteren Çadır Höyük topografik haritası.
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Resim 4: USS 10 açmasının Erken Tunç Çağı alanındaki büyük fırın (F35).

Resim 3: Üst kısımda USS 9’daki 2.5 metre-
lik geniş kerpiç duvar (siyah ok) 
ve alt kısımda USS 10’daki küçük 
odalar ile depo alanları.
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Resim 5: Sandık tipi Hitit duvarı (ST 8 açmasında 3 metre genişlikte; F20 ve F42).

Resim 6:  Doğu yönünde uzanan kare planlı Hitit kulesiyle (siyah oklar; 
F1-5) birlikte ST 3’te sandık tipi Hitit duvarı (beyaz oklar). Aşağı 
sol kısımda kuleye uzanan basamaklar (F7) ve daha aşağıdaki 2 
metre kalınlıktaki sandık tipi duvar (F10).



98

Resim 7:  USS 4 açması içerisindeki Er-
ken Demir Çağı tarihli yarı 
zemin altına gömülü dairesel 
yapılara örnek.

Resim 8: Kuzey terası Bizans Dönemi 
kazı alanının buradaki köy evi-
ni, M.S. 5. yüzyıldan M.S. 11. 
yüzyıla dek uzanan üç inşa saf-
hasıyla birlikte gösteren hava 
görüntüsü. 

Resim 9:  SMT 4 açmasındaki Orta Bi-
zans savunma duvarının ahşap 
kazıklarla duvarın desteklen-
mesini içeren yapı tekniğini 
gösteren bir görüntüsü.
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ÇAYYOLU HÖYÜK 2011-2013 KAZILARI

Enver SAĞIR*
Gülçin İLGEZDİ BERTRAM

Aynur TALAAKAR
Sinan DURMUŞ

Jan-K. BERTRAM
Aslı ŞİRİN

GİRİŞ

Çayyolu Höyük, Ankara şehri merkezinde, Çankaya (eskiden Yenimahal-

le) sınırları içinde, önemli İlk Tunç Çağ (İTÇ) buluntu yerleri olan Ahlatlıbel 

ve Koçumbeli’nin kuzeybatısında Çayyolu Mevkii’nde konumlanmaktadır. 

Yerleşme, çeşitli dönemlerde tahribata uğramış, fakat halen büyük bir bö-

lümü korunarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. Höyüğün konisi üzerinde 

eskiden gecekondular bulunduğundan üst tabakalar kısmen bozulmuştur. 

Güneyi ise toprak çekilmesi ve düzleştirme nedeniyle büyük oranda tıraşlan-

mıştır (Resim: 1).
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2011 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle başlanan çalışma-
lara 2013 yılında 24 Haziran – 24 Temmuz günlerinde devam edilmiştir. Kazı 
faaliyetleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, müze 
arkeologlarından Aynur Talaakar (2011-2012), Sinan Durmuş (2012-2013) ve 
Aslı Şirin (2011-2013) yönetiminde, Yrd. Doç. Dr. G. İlgezdi Bertram’ın (Ahi 
Evran Üniversitesi) bilimsel danışmanlığında ve Doç. Dr. Jan-K. Bertram 
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)’ın işbirliğiyle, farklı üniversitelerden çok 
sayıda öğrencinin katılımıyla sürdürülmüştür.1 Kazı çalışmaları T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile 
DÖSİMM’in parasal desteği ile gerçekleşebilmiştir.2

YERLEŞMEDE KAZI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN ALANLAR

Höyükte kazı çalışmaları 2011 yılında 10 m. x 5 m.lik iki plan karede (H9 
ve H5), 2012’de 10 m. x 10 m.lik beş plan karede (G5, H5, I5, H4, H9; toplam 
500 m2.lik bir alanda), 2013 yılında ise sadece H9 açmasında gerçekleştirilmiş-
tir. H9, tepenin merkez noktasında, diğer dört açma ise en alt seviyesinde (gü-
ney kısımda) yer almaktadır (Resim: 2). H9’da yürütülen araştırmaların genel 
amacı, höyüğün stratigrafisi hakkında detaylı verilere ulaşmak iken, höyü-
ğün güneyindeki açmalarda ise geniş alanda çalışılarak höyük mimarîsinin 
daha iyi anlaşılabilmesi hedeflenmiştir.

HÖYÜĞÜN STRATİGRAFİSİ

Çayyolu Höyük‘te üç yıldır sürdürülen kazılar ve buluntular üzerinde 

1 Kazı çalışmaları başta Ahi Evran Üniversitesi olmak üzere, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, An-
kara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi’nden öğ-
rencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen tüm öğrencilere çok teşekkür ederiz.

2 2012 ve 2013 yılı kazı kampanyalarına Yenimahalle Belediyesi finansal ve lojistik katkı sağlamış-
tır.Çalışmalarımız Ahi Evran ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri’nin Bilimsel Araştırmalar Ko-
ordinatörlükleri tarafından desteklenmiştir. Ayrıca Çayyolu Platformu araştırmalarımıza yoğun 
bir alaka göstermiştir bu sebeple başkanları İlhan Tezel’e özellikle teşekkürlerimizi belirtmek 
isteriz. Proje sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında yapmış olduğu destekler ve projemize 
göstermiş olduğu ilgi için sayın Gürcan Ensari ve Askad’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ege 
İnşaat 2012 ve 2013 kazı sezonunda lojistik destekte bulunmuştur. 
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yürütülen detaylı araştırmalar sonucunda höyük stratigrafisi hakkında bazı 
ön verilere ulaşılmış bulunmaktadır. Şu ana kadar incelemelerimizden elde 
ettiğimiz bulgulara göre höyükte dört evre tespit edilmiştir. Evrelerin karak-
teristik özelliklerine aşağıda kısaca değinilmiştir. 

Çayyolu I: Bu evreye ait bulgularımız az sayıda Hellenistik Dönemden Geç 
Roma/Bizans‘a kadar ki süreci içeren buluntularla temsil edilmektedir. Sade-
ce H4, H5 açmalarından ele geçirilen kısıtlı veriler bize ne yazık ki çok fazla 
bilgi vermemektedir. Höyükteki Çayyolu I evresi olasılıkla büyük ölçüde tah-
ribata uğramıştır. 

Çayyolu II: Höyükteki bu evre, G5, H4, H5 ve I5 açmalarının üst yapı kat-
larında tespit edilmiştir. İTÇ’nin sonları ile Orta Tunç Çağına geçiş dönemine 
tarihlenmektedir. Yapılar taş temelli, dörtgen planlıdır ve içlerinde ocak yer-
leri bulmaktadır. Binalara ait duvarların bazılarının iç kısımları beyaz sıva ile 
sıvanmıştır. Evlerin sıkıştırılmış kilden yapılmış tabanları da yer yer bozuk 
olarak açığa çıkarılmıştır (Resim: 3).

Çayyolu III: Çayyolu Höyük’ün güneyinde yer alan H5’in alt ve merkez-
de yer alan H9 açmasının ise üst seviyelerinde tespit edilmiştir. Çayyolu III, 
Koçumbeli/Ahlatlıbel yerleşmeleri ile çağdaştır. H9’da bu dönemde kerpiç 
mimarî öğeleri gözlemlenirken, H5’de ise önceleri taş temelli daha sonra ise 
taş ve kerpicin bir arada kullanıldığı yapı kalıntıları göze çarpar. Açmanın ku-
zeybatısında kalıba basılmış kerpiçlerden inşa edilmiş, güney bölümü büyük 
modern bir çukur (höyüğün konisinde yer alan gecekondulara ait) tarafından 
tahrip edilmiş, kare plan veren bir mekân açığa çıkarılmıştır. İlk verilerimi-
ze göre bu mekânın küçük bir silo olduğu öngörülmektedir. Açmanın güne-
yinde bir duvar ve bununla ilişkili bir işlik tespit edilmiştir. Kazı ilerledikçe 
kerpiç duvarın güney yüzünde beyaz sıva gözlemlenmiştir (Resim: 5). İşlik 
alanının çevresinde çok sayıda sığ çukur bulunmaktadır. H9’da şu ana kadar 
yürütülen çalışmalara göre elde edilen yapı kalıntılarının, yaşam alanların-
dan çok işliklere ve depolama alanlarına ait olduğu anlaşılmaktadır.

Höyüğün güneyinde yer alan H5’te ise üst katlarda olduğu gibi Çayyolu 
III evresinde de yine taş temelli yapılar ortaya çıkarılmıştır. Alanın batısında 
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iki evreli, yassı taşlardan oluşturulmuş bir platform ve kuzeyinde bu plat-
form ile ilişkili birçok yenileme evresine sahip doğu-batı yönünde uzanan taş 
temelli kerpiç duvarlar görülür. Kuzeyde yer alan bozuk duvarlar belgelenip 
kaldırıldığında daha büyük taşlar kullanılarak inşa edilmiş bir yapının izleri-
ne rastlanmıştır. Yapı, doğuya doğru devam etmektedir (Resim: 4). Açmanın 
doğu bölümünde henüz yapı seviyesine inilemediğinden şimdilik binanın 
fonksiyonu hakkında yeterli verimiz bulunmamaktadır. Güneyde, doğu-batı 
istikametinde uzanan ve orta boy taşlardan inşa edilmiş, hafif oval plana sa-
hip bir başka taş duvar daha açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları bu seviyede 
sonlandırıldığından fonksiyonu hakkında daha detaylı verilere gelecek yıllar-
da yapılacak araştırmalar sonrasında varılabilecektir. 

Çayyolu IV: Bu evreye şu ana kadar sadece H9 açmasında rastlanmıştır. 
Geç Kalkolitikten İTÇ‘nin başlangıcına kadar buluntu vermektedir. Orta 
Anadolu’da Geç Kalkolitik döneme tarihlenen yerleşmelerin hiçbirinde iyi 
korunmuş ve bu dönemi karakterize eden bir mimarî örneği ile henüz karşı-
laşılmamış olması, bölgede Geç Kalkolitik Dönemin mimarîsini kesin olarak 
tanımlamayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Çayyolu’nda yürütülen incele-
meler büyük önem arz etmektedir. H9’da dönemin mimarîsi hakkında bil-
gi edinebilmek için oldukça dikkatli kazı çalışmaları yürütülmüş ve evre/
fazlar detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır. Tetkiklerimiz sonucunda Evre 
IV’de yerleşmede ahşap mimarî olmadığı kanısına varmış bulunmaktayız. 
Açmanın farklı yerlerinde ve değişik yapı katlarında tahribata uğramış işlik 
alanlarına ait kalıntılar olduğunu düşündüğümüz taş toplulukları ile karşıla-
şılmıştır (Resim: 7). Bu çalışma alanları ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir 
taban ya da ocak ele geçirilmemiştir. Bunun yanı sıra alan içinde yer yer bo-
zuk kerpiç mimarî öğeler de tespit edilmiştir (Resim: 6). 

BULUNTULAR

ÇANAK ÇÖMLEKLER

Höyükte Geç Kalkolitik dönemden İTÇ’nin sonuna kadar ki süreci içeren 
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evrelerden ele geçirilen çanak çömlekler üzerinde yürüttüğümüz çalışmalar-
dan elde edilen ön bilgiler aşağıda özetlenmiştir;

Çayyolu Höyük Evre II: Bu evre Geç İTÇ ve İTÇ’den Orta Tunç Çağına geçiş 
dönemine tarihlenen örnekler ile temsil edilmektedir. Evre II’de çark yapımı 
(bunların arasında string cut bowls da bulunmaktadır), kırmızı astarlı mallar, 
S-profilli kâse ve çanaklar ile boyalı çanak çömlekler görülmektedir. Bu dö-
nemde dört tip boya bezeme tespit edilmiştir.

Grup A (Tek renkli boyalı çanak çömlekler): Açık renkli zemin üzerine siyah-
tan, siyahımsı kahverengiye kadar değişen renklerle yapılmış boya bezeme 
görülür. Kapların üzerinde sıklıkla çizgi ve açı motifi gözlemlenmiştir.

Grup B (Çok renkli boyalı çanak çömlekler; kırmızı ve siyah/kahverengi): Açık 
renkli bir zemin üzerine kırmızı ve siyahtan, siyahımsı kahverengiye dönük 
renklerle çizgi, açı ve dört köşeli formlar ile boya bezeme yapılmıştır (Resim: 
8). 

Grup C (Astar Boya Bezeme): Bu tip bezemeye çok nadir rastlanmıştır. Astar 
boya bezeme, bir adet kırmızı haç motifli kap (red cross bowl) ve oldukça az 
sayıda gövde parçası üzerinde tespit edilmiştir.

Grup D (Beyaz Boya Bezeme): Sadece kapların iç kısımlarında görülür. Be-
yaz boya her zaman siyah yüzeyler üzerine uygulanmıştır. Motifler çizgi ve 
dalgalı çizgi formunda yapılmıştır. Beyaz boyalı mallar Çayyolu II’nin başla-
rında görülmekle birlikte, kanımızca bu tip ilk defa Çayyolu III’ün sonlarında 
ortaya çıkmıştır.

Çayyolu Höyük Evre III: Bu evre Ahlatlıbel/Koçumbeli yerleşmeleri ile çağ-
daştır. Evre III için, siyah açkı üzerine yiv/oluk bezeme, farklı çaplara sahip 
kâse ve çanaklar, dışı kırmızı ya da siyah açkılı ve dışı çok parlak siyah açkılı 
iken iç kısmı kırmızı (astar, düzeltilmiş ya da açkılı) mallar karakteristiktir.

Çayyolu Höyük Evre IV: Yerleşmede bugüne kadar tespit edilmiş en eski 
kültür evresidir. Edindiğimiz verilere göre bu evreyi, Geç Kalkolitik Dönem-
den İTÇ’ye Geçiş ve/veya İTÇ’nin en eski evresine tarihlemek gerektiği görü-
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şündeyiz. Bu dönemin tipik özelliği çanak çömleklerin bezemesiz olmasıdır. 
Karşılaşılan en karakteristik kap formu ağız kenarından tutamaklı çömlekler-
dir. Yüzey renkleri bir önceki evredeki gibi yoğun değildir. Çanak çömlekler 
çoğunlukla koyu renkli, gri ve siyahtır. Buna rağmen dışı kırmızı olanlara da 
rastlanmakla birlikte bunlar daha önceki evrelerle karşılaştırıldığında olduk-
ça soluk renktedir. Evre IV’te çok sayıda meyvelik parçası ve tava parçaları 
görümektedir (Resim: 9).

DİĞER BULUNTULAR

Höyükte farklı dönemlere ait pişmiş toprak, metal, taş ve kemikten şe-
killendirilmiş çeşitli buluntular ele geçirilmiştir. Yuvarlatılmış delikli pişmiş 
toprak objeler en çok gözlemlenen buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. 
Çok sık ele geçirilen ikinci grup ise ağırşaklardır. Bunların büyük bir bölü-
mü kazı/yiv ile yapılmış geometrik şekillerle bezenmiştir. Çoğunluğu pişmiş 
toprak olan ağırşaklar, konik, çift konik ve küresel formdadır. Höyükte bir 
tanesi (taş) hariç hepsi pişmiş topraktan yapılmış çok sayıda damga mühüre 
rastlanmıştır. Dörtgen, oval, yuvarlak formda olan damga mühürlerin baskı 
bölümü kazıma bezeme ile yapılmış geometrik şekiller içermektedir.

Bakır ya da tunç objelerin büyük bir kısmı Çayyolu Evre II’de ele geçiril-
miştir. Metal nesneler içinde en dikkati çeken grubu tunç saç/giysi iğneleri 
oluşturmaktadır. Büyük bir bölümü küresel başlı olup bunların bazıları di-
limlidir. 

Yerleşmede oldukça az sayıda kemik âlet gözlemlenmiştir. Genellikle orta 
boy memelilerin (koyun, keçi vb.) uzun kemiklerinden şekillendirilmiş olup 
delici ve bız olarak kullanılmışlardır. Çakmaktaşı âletler çoğunlukla kötü ka-
lite taştan şekillendirilmiş dilgilerden oluşmaktadır Çakmaktaşının yanı sıra 
höyükte çok az sayıda obsidyene de rastlanmıştır. Bunların yanı sıra birkaç 
adet pişmiş topraktan şekillendirilmiş hayvan figürinleri de tespit edilmiş-
tir. Figürinlerin büyük bir bölümünün baş kısımları kırık olmasına rağmen, 
çoğunun koyun olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Hayvan figürinlerinin 
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dışında Çayyolu II-III evrelerinden iki adet de pişmiş toprak insan figürini 
parçası ele geçirilmiştir. 

ÖN DEĞERLENDİRME3

Ankara şehir merkezinde Ahlatlıbel (Zübeyr 1934), Karaoğlan (Arık 1948), 
Etiyokuşu (Kansu 1940), Koçumbeli (Tezcan 1966, Bertram/İlgezdi 2009, İl-
gezdi Bertram/Bertram 2010) ve Yumurtatepe (Kutkam 1987, 1988), gibi 
önemli birkaç İTÇ yerleşmesinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Fakat 
adı geçen kazıların bir çoğunun sonuçları detaylı olarak yayınlanmamış ve 
stratigrafileri de tam olarak anlaşılamamıştır. Bu buluntu yerleri ile aynı böl-
gede yer alan Çayyolu Höyük’te, üç yıldır sistemli araştırmalar yürütülmekte 
ve buluntuları üzerinde detaylı analiz çalışmaları sürdürülmektedir. Burada 
yaklaşık olarak Geç Kalkolitik Dönemden (M.Ö. 4. binyılın 2. yarısı) başlayıp 
İTÇ’nin sonuna kadar kesintisiz uzun bir stratigrafi ile karşılaşılmıştır (Orta 
Tunç Çağa Geçiş Dönemi yaklaşık M.Ö. 2000 civarı). Böylelikle Çayyolu 
Höyük’te yürütülen tetkikler sayesinde, bölgedeki 30’lu ve 60’lı yıllarda kazı-
sı yapılmış yukarıda sözü edilen İTÇ yerleşmelerini daha iyi anlamak müm-
kün olabilecektir. Höyük şu ana kadar elde edilen veriler ışığında dört evreye 
ayrılmıştır. Bunlardan en eskisi olan IV. evre, Geç Kalkolitikten İTÇ’ye geçiş 
ya da İTÇ’nin en eski evresine tarihlenmektedir. Burada siyah açkılı mallar ve 
çok sayıda meyvelik parçalarına rastlanmıştır. 

Çayyolu Höyük’te IV evrenin üzerinde, Ahlatlıbel/Koçumbeli Grubu 
olarak tanımlanan III. evre yer almaktadır. Karakteristik kap formları; küçük 
kâseler ve fincanlar, dış yüzeyleri yoğun siyah açkılı çanak çömlekler ve sade-
ce siyah açkılı kapların yüzeylerinde görülen yiv/oluk bezemedir. Ankara şe-
hir merkezinde yer alan Karaoğlan Höyük (tabaka V), Ahlatlıbel, Koçumbeli, 
Etiyokuşu (Arık 1948, Zübeyr 1934, Tezcan 1966, Bertram 2008, Kansu 1940) 
ve Yumurtatepe’de (Kutkam 1987, 1988) benzer buluntulara rastlanmıştır. 
Dolayısıyla Çayyolu III evresi ile bu yerleşmeler arasında paralellik kurmak 
mümkündür.

3 Bakınız Arslan/İlgezdi Bertram/Bertram (baskıda).
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Çayyolu II evresi çanak çömlekleri tipolojik ve mal özellikleri bakımından 
Geç İTÇ’ye tarihlenmektedir. Evre II’de, S-profilli kaplar ve kırmızı astar sıkça 
görülmektedir. Yerleşmede ilk defa çark yapımı kaplar ortaya çıkar ve evre-
nin en dikkat çekici mal grubunu boyalılar oluşturur. Ele geçirilen buluntular 
ışığında II. evre ile Polatlı Höyük arasında ilişki kurulmaktadır (Lloyd/Gökçe 
1951). Verilerimiz doğrultusunda, Ankara yöresinde boya bezemenin büyük 
ihtimalle İTÇ’nin sonlarında ve Orta Tunç Çağa geçiş döneminde görülmeye 
başlandığı anlaşılmaktadır (Arslan/İlgezdi Bertram/Bertram [baskıda]).

Höyükte yürütülecek kazı çalışmaları ve buluntuların detaylı bir şekilde 
değerlendirilmesiyle höyüğün stratigrafisi, mimarîsi ve yerleşim sistemi hak-
kında daha kesin sonuçlara ulaşacağımızdan kuşkumuz yoktur.
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Resim 2: Çayyolu Höyük. Topoğrafik plan.

Resim 1: Çayyolu Höyük. Genel görünüm.
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Resim 4: Çayyolu Höyük. H5 açması. Evre III mimari görünüm.

Resim 3: Çayyolu Höyük. Güney açmaları. Evre II ve III mimari görünüm.



110

Resim 5: Çayyolu Höyük. H9 açması. Evre III işlik genel görünüm.

Resim 6: Çayyolu Höyük. H9 açması. 
Evre IV mimari öğeler.
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Resim 7: Çayyolu Höyük. H9 açması. Evre IV mimari öğeler.

Resim 8: Çayyolu Höyük. Evre II boyalı 
çömlek.
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Resim 9: Çayyolu Höyük. Evre IV meyvelik parçası.

Resim 10: Çayyolu Höyük. Evre IV kulp parçası.
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ESKİ vE YENİ gÖRÜNÜMÜYLE AİOLİS KYMESİ 
ARKEOLOjİK SİTİ

Antonio LA MARCA*

2013 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekibimize 
depo çalışması için izin verdi. Bu nedenle Aliağa’daki kazı evinde bulunan 
depolarda korunan malzelerle ilgili çalışmalara devam edildi. Bunun yanı 
sıra Kyme antik kentindeki anıtların restorasyon ve konsolidasyonuna yöne-
lik planlamalar yapıldı. “Sütunlu Yol” olarak adlandırılan alanın restitüsyon 
projesinin hazırlanması konusunda araştırmalar yapıldı. Kyme ve yayılım 
alanının özellikle son yıllarda “değişen çehresi” eski görünümü ile karşılaş-
tırıldı. İşte okuyacağınız bildiri kentin “eski” ve “yeni” görünümünü ele al-
maktadır.

Aiolis Kyme’si arkeolojik siti Çandarlı Körfezi’nin güneyinde bulunan de-
rin koyun içlerinde bulunan iki tepe ve ortadaki düzlük alan üzerine yayıl-
maktadır, Aliağa’nın altı kilometre güneyindedir ve İzmir-Bergama yoluna 
birkaç kilometre uzaklıktadır (Resim: 1).

Antik kent, İ.Ö 11. yüzyıldan İ.S 15. yüzyıla kadar gelen binlerce yıllık 
tarihe sahiptir: bu uzun geçmişinde kent orjinal Aiol kolonisinin kent ve anıt 
dokusunda birçok ve kökten değişikliklere uğramışsa da, temel unsurları iz-
lemek hâlen mümkün olmaktadır. Deniz kıyısında bulunması ve verimli ova-
ya sahip olması nedeniyle, Kyme çok kısa bir sürede ”Aiolis kentlerinin en 
önemlisi ve en büyüğü”1 durumuna gelmiştir. Liman kenti Kyme’nin Arkaik 

* Antonio LA MARCA, Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria, Campus di 
Arcavacata - 07036 Rende, Cosenza/ITALIA; antonio.lamarca@unical.it  -  www.kyme.info.

1 Strabon, XIII 3, 6. Kyme ile ilgili antik kaynaklar için bkz: LAGONA 1993, pp. 19-33; MELE 2005, 
pp. 393-410; RAGONE 2010;  krş.  Arkaik dönem belgelemesi için FRASCA 1993, pp. 51-70; 
FRASCA 2012,  pp. 209-222; COLELLI c.s.
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Dönemdeki ekonomik refahı hem antik kaynaklarda2 hem de şimdiye dek ya-

pılan çalışmalarda ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılarla izlenebilmektedir. 

Klasik Dönemde ise politik bağlamda Ege şehirlerinin içinde öne çıkan bir 

pozisyona sahipti3.

Hellenistik Dönemde birkaç önemli anıtın inşası ile kent planında yenile-

me yapılır: tiyatro4, görkemli kent suru5, deniz kıyısına bir portik6, güney tepe 

üzerine yerleşim alanları7, güney tepe üzerine kutsal alan8, iskelenin genişle-

tilmesi9 (Resim:  2). Erken İmparatorluk Döneminde İ.Ö. 27,  İ.S 17 ve 94 yılla-

rındaki yıkıcı depremlere rağmen10, Kyme itibarını korudu, yazılı kaynakların 

yanı sıra bazı önemli yazıtlardan anlaşıldığına göre Augustus ve prokonsül 

Sestus Apuleius’un destekleri ile yeni bir parlak dönemi yakalamayı başar-

dı11. Kentin heryerinde oldukça homojen biçimde belgelenen arkeolojik izler 

Geç Antik Dönem ve erken Bizans Döneminde (4.-7. y.yıllar arası) Kyme’nin 

psikoposluk merkezi12 olması nedeniyle hâlen geniş yayılımını koruduğunu 

göstermektedir. Kenti terk durumu 7. yüzyıl içinde olagelmiştir. 17. yüzyıl-

dan itibaren yaşam alanı sadece liman alanında limanın korunması için inşa 

edilmiş kalenin çevresinde yoğunlaşmıştır. 1413 yılında Kyme I. Mehmet ta-

rafından alınmıştır, kent surlarından bir bölümü yıkılmıştır. Daha sonra kent 

alanı bataklıkla çevrilmiş bunun sonucu olarak yavaş yavaş  terkedilmiştir.

2 Örn: Hesiodos.  
3 Aiolis Birliği’nin başı oldu sonrasında Atina Birliğine katıldı. Büyük İskender Kyme’deki Apollo 

Tapınağına bronz bir şamdam hediye etti (bkz Ragone 2010, 50-58).
4 Mancuso 2012.
5 La Marca 2006; La Marca 2007; La Marca 2013.
6 Bouzek 1980, pp. 75-88; Parapetti 2006, pp.  49-56.
7 Frasca 2007,  pp. 90-95.
8 Kostomitsopoulos 1980, pp. 37-70; Taliano Grasso 2008.
9 Esposito et alii 2002, pp. 1-37.
10 İ.S. 17’de Asya Eyaletini vuran depremde ölü sayısı çok yüksekti (Tacitus, Ann., II, 47), Plinius 

(Naturalis Hiistoria, II, 200) insanlık tarihinin en büyük depremi olarak kayıtlara geçmişti.
11 Strabon (XIII 3,6) Kyme’yi  olarak tanımlar. İ.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısında 

l’ήσυχία’dan sonra ve akabindeki krizde, Augustus Döneminde zengin görünmektedir (Storchi 
Marino 2009, pp. 183-184).

12 Hıristiyanlık Döneminde Kyme Efes’e bağlı Psikoposluk merkezi idi. Kentin psikoposlarını 6. 
yüzyıldan 1299’a kadar  belgelenmiştir (Storchi Marino 2009, pp. 183-184).
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Kent kalıntılarının ilk tasviri 15. yüzyılın ortalarında Ciriaco de’ Pizzicolli 
d’Ancona tarafından yapılmıştır. Büyük İtalyan gezgin, antikacı ve öncül epig-
rafist Ciriaco’nun biografisinden (Francesco Scalamonti’nin eseri) Kyme’yi ilk 
olarak Cumen hodie Chrysopolis 1429-30’da  ikinci olarak ise 1446’da ziyaret etti-
ği ve özellikle kentin surlarına hayran olduğu anlaşılmaktadır13. Ayrıca 4 ma-
yıs 1444’te arkadaşı Andreolo Giustiniani yazdığı mektupta o tarihten birkaç 
gün öncesi Yeni Foça’dan biraz uzakta bulunan bir antik kenti ziyaretinden 
sözederek kalıntıları tasvir eder. Pizzicolli Aiolis seyahatlerinde rehber olarak 
kullandığı Coğrafyacı ve yazar Pomponius Mela’nın çokda düzgün olmayan 
Chorographia kodeksine dayanarak bu kenti Chrysonea ile bağdaştırır. Ger-
çekten de Giuseppe Ragone’nin14, etraflıca anlattığı gibi Ciriaco d’Ancona’nın 
ziyaret ettiği şehir aslında Kyme’dir; gezginin üzerine basarak sözünü ettiği 
duvarlar bizce Hellenistik evresi iyi bilinen kent surlarıdır15. Pizzicolli surların 
çok iyi korunamamış olmasından söz eder. Arkeolojik araştırmalar surlardan 
alınan blokların daha sonraki dönemlerde, örneğin limanın hemen önündeki 
kastro’da16, inşa edilen  yapılarda kullanıldığına işaret etmektedir.  

Andrea Benincasa tarafından Ancona’da 1508’de yapılan deniz haritası ve 
kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen bir diğer deniz haritası ve 1552 tarihli 
bir portolan-deniz atlasında Kyme yerinde “Castri”17 ismi görülmektedir (Re-

13 Scalamonti 1792, XLV-CLV; Colin 1981, pp. 527-528; Mitchell - Bodnar 1996, p. 63 § 88; Bodnar - 
Foss 2003,  pp. 30-33 (mektup  no. 7).

14 Ragone 1990, p. 18; Ragone 1994-1995, p. 161 ss.
15 Kyme Hellenistik Sur Duvarı için krş La Marca 2006, pp. 27-48; La Marca 2007, pp. 71-82; La 

Marca  2013, pp. 301-316.
16 Bizans Kastro’su için bkz: Patitucci - Uggeri 1998, pp. 47-112; Parapetti 2004, pp. 59-70; Patıtucci 

2006, pp. 187-192. Kent surlarının akıbeti ile ilgili olarak Ciriaco’nun anlatımı tümüyle olarak 
kabul edilemez, bilindiği üzere surların bir bölümü 15. yüzyılın başlarında I. Mehmet tarafından  
yıkılmıştır. 1887’de Salomon Reinach Kyme tepesinin çevresinde demir kenetlerle bağlanmış 
büyük bloklardan inşa edilmiş surun varlığından söz eder cfr. Reinach 1891, p. 426 (Baltazzi 
alıntı Baltazzi 2013, p. 37): “A quelques mètres de là est une colline basse, voisine d’une autre 
colline plus élevée, qui a peut-être été autrefois l’acropole de la ville. Un cultivateur, voulant en-
lever des pierres qui encombraient son vignoble, découvrit en cet endroit un mur qui fait le tour 
de la colline. Ce mur est construit en pierres de grand appareil, ajustées par des crampons en fer. 
En dedans du mur était une masse de moellons, au milieu desquels on découvrit d’intéressantes 
sculptures”. 

17 Bibl. Vat., Borgiano VIII, Codices e Vaticani Selecti LXVIII; Nordenskiold, pp. 66 e 72, tavv. XXV, I, 
n. 2 e XXVII, I, n. 2, riportate in Ragone 1993, tavv. XLVII, 3 e XLVIII, I; Ragone 1990, pp. 16-17.
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sim: 3). İtalyan portolanlarında Kastri, Golfo de Castrici olarak rastlanır (Re-
sim:  4). Kyme 17. yüzyılın ikinci yarısında bile Yunanlılar tarafından “Kastri” 
olarak adlandırılmaktaydı18.

1700’lü yılların ortalarından itibaren Aiolis’in antik başkenti Avrupalı gez-
ginlerin ilgisini çekmiştir. Bu gezginler Kyme’nin yerini belirtirken”Nemrut 
Köy” adını kullanmıştır. “Dilettanti Derneği”nin sağladığı destekle Milet’te 
araştırma gezisi yapan W.Chandler 1764’de Kyme’ye gelmiştir. 1843-1844 yıl-
larında antik kentte bir Fransız arkeoloji ekibi çalışmıştır.19. yüzyılın ikinci 
yarısında Kyme’nin E. Pottier, Sir W.M. Ramsay, E. Fabricius, R. Bohn, G. 
Dennis, A.H. Sayce19, Charles Texier20 gibi önemli ziyaretçileri olmuştur. C. 
Texier antik kaynaklara dayanarak Kyme tarihinin birbiri ile bağlantılı ilk an-
latımını yapmıştır.

Ancak yine de Kyme’den kent ve isim (toponomastik) olarak söz eden 
kaynaklar oldukça azdır. 19. yüzyılda İngiliz Donanması Hidrografi Servisi 
tarafından hazırlanmış iki harita21 çok ilgi çekicidir: “The Gulf of Sandarli or 
Chandarli, the Antient Cumæus Sinus, by Captain Richard Copeland H.M.S. Beacon 
1834, Examined & Corrected by Capt.n Spratt 1860” (Hydr. Map fol. nr. 1902) 
(Resim: 5) e “Port Ali-Agha, Surveyed by Lieut. G.R. Wilkinson & J. Strokes, Mas-
ter R.N. Under the Direction of Capt.n Spratt, C.B.: H.M.S. Medina, 1860” (Hydr. 
Map fol. nr. 515) (Resim: 6). Söz konusu haritalar kentin hâlihazırdaki en eski 
ve en zengin ayrıntıları taşıyan belgeleri arasındadır22.

İlk harita, özellikle (Copeland-Spratt 1834), sadece tüm kent alanı ve yer-
leşimi değil, aynı zamanda kentin hinterland’ını da gösterir: antik kalıntılar 
Çandarlı Körfezi’nin güneyindeki derin koyun içlerine uzanan geniş alana 
yayılmışlardır ve özellikle de iki yükselti (kuzey ve güney tepe) arasındaki 

18 Gaze 1807, p. 158; Kretschmer 1909, p. 161.
19 Sayce 1982, p. 220.
20 Texier 1882, pp. 224-226.
21 Yunanistan’ın adalarını ve bir bölümüyle Avrupa ve Küçük Asya’daki kolonilerini gösterir ge-

nel harita: Riga Venestinli Thettalon. Description: Tratiner press. Vienna 1794.
22 Prof. Giuseppe Ragone’ye değerli önerileri, esirgemediği yardımları ve Kyme ve yayılım alanı 

ile ilgili tarihi topoğrafya bilgilerini, haritaları paylaştığı için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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düzlükte yoğunlaşmaktadır; tepelerin üzerinde de birkaç kalıntı dikkat çeker. 
Ksantos nehrinin solunda, kuzey tepenin eteklerinde gösterilen kent surunun 
bir bölümü son yıllarda yaptığımız çalışmalar ışığında savlanan Hellenistik 
sur güzargâhını doğrular gibidir. Yani iki tepeyi dışardan sarmaktadır23. Ku-
zey tepenin doğusunda “marshy” (bataklık) alanı işaretlenmiştir24.

İkinci haritada (Wilkinson - Strokes - Spratt 1860) belirli ölçüdeki doğru-
luk payı ile Aliağa (o zamanki sınırlı yayılımını gösterir şekilde) çizilmiştir. 
İki öne çıkan alanda antik kalıntılar bulunmaktadır: Şehir merkezinin ku-
zeydoğusundaki yakın periferde “remains of ancient monument” (antik anıt 
kalıntıları) bir çeşmenin (fountain) yakınlarında yer alır; daha kuzeydeki kı-
yıda liman iskelesi (skala veya pier-iskele) yanında, modern yapılar ve liman 
yapıları (“magazine”, “pratique office”) ve bir başka çeşmenin yanında “ancient 
tombs”belirtilmiştir25.

Bu haritalar yaşadığı farklı tarihsel süreçler ve karşılaştığı çeşitli zorluk-
lar sonucunda Kyme’de arkeolojik kalıntılardan başka bir şeyin olmadığı bir 
dönemi yansıtır. Ancak aynı zamanda kent alanı olarak ifade edilen alandan 
daha geniş bir bölgeye yayılan (Kyme-Aliağa) antik kalıntıların varlığına ta-
nıklık etmeleri açısından dikkat çekici belgelerdir.

Venedik kökenli, Aliağa ve çevresinde geniş toprakları olan Baltazzi aile-
si26, sitin arkeolojik olarak değerlendirilmesini başlatırlar27. Aristide Baltazzi 

23 La Marca 2013, pp. 303-304, resim: 17.
24 Kuzey Tepe’nin arkasındaki alanın 15. yüzyıldan itibaren bataklık olduğuna ilişkin bilgiler var-

dır. bkz. Esposito et alii 2002, pp. 10-11: “(...) orijininden ve elbetteki iskelenin inşasından çok 
önce, kent alanını sınırlayan nehirlerin ağızlarında rıhtım ve barınak vardı.İki nehirden güney-
dekinin ağzındaki iki tuzlu gölet, alandaki su rejiminin radikal değişimi sonucu kurumuşlardır. 
Silt depositli katmanlar “sazlık ve fundalık” lejandı ile modern askeri haritada belirtilmişlerdir..”. 

25 Aliağa’da sadece bir bir evde devşirme malzeme olarak kullanılmış ve yarı işlenmiş halde görü-
len andesit lahde rastlanmıştır: bkz. La Marca 2004, pp. 83-88.

26 Baltazzi ailesi için bkz. Mancuso 2012, pp. 18-20 (bibliografya); bkz.websitesi http//www.levan-
tineheritage.com. krş: Baltazzi 2013, pp. 35-38,özellikle p. 35: “Ali-ağa köyünde 400 kişiyi alan 
bir kilise, bir villa, bir okul, polis karakolu, gümrük, iskele inşa edilmişti... Halkın tümü rumdu, 
polisler ve gümrükçüler türk idi”. 

27 Pottıer- Reinach 1888, p. 159 sgg.; Ramsay 1980, p. 104; Rossbach 1901, c. 99. Marshall 1911, p. 27 
sg., tav. XIV; Reinach 1889, p. 543-546 ss.; Mendel II, pp. 90, 107, 111, 222-215, 331-335; Mendel 
III, pp. 6-21, 111-116, 322-324; Mancuso 2012, pp. 18-22; Pace 2012, p. 40.
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birçok eserin bulunmasına öncülük ederken, 1874 yılından itibaren oğlu De-
mostene gerçek anlamda kazıların başlamasını sağlar. 1881’de Salomon Rei-
nach ve Edmond Pottier kentin arkaik ve Hellenistik nekropollerini kazarlar28.

Kıyıda bulunan birçok antik kent gibi Kyme’de antik anıtlarındaki yapı 
elemanlarının talan edilmesine maruz kalmıştır29. Liman alanında sistematik 
bir biçimde talan ve yağmalar yapılmıştır; hem devşirme malzeme olarak kul-
lanmak, hem de kireç yapmak  için hummalı malzeme arama dönemlerinde 
Kyme âdeta bir taş ocağı gibi görülmüştür30.  Kente ait yüzeydeki izleri dahi 
yok edecek talanla karşı karşıya kalmıştır. İki tepe üzeri de dâhil olmak üzere, 
kent merkezindeki tüm yapıların malzemeleri ya temel seviyesine kadar ya 
da biraz üzerinde kalacak şekilde sökülmüşlerdir. Toplanan malzemeler de-
niz yolu ile daha çok İzmir ve İstanbul’a götürülmüşlerdir.

Buna rağmen antik kentin özellikleri önemli ölçüde aynı kalmıştı. Birkaç 
onyıl öncesine kadar hinterlandı içinde aynı şeyi söylemek mümkündü.

1970’lerden itibaren , kentin çevresine birçok sanayi tesisinin kurulmasıyla 
kentin çehresi  yavaş yavaş değişmeye başlamıştır (Resim: 7). Ne yazık ki, bu 
tesisler neredeyse artık antik kent ile birleşmişlerdir. Antik kentin periferinde 
bulunan fabrikalar Kyme’nin yakınlarına kadar gelmişlerdir. Nemrut körfe-
zindeki iskeleler her yıl hem sayıca hem de ebat olarak büyümektedirler (Re-
sim: 8-9). Kyme sayısız baca, rüzgâr türbini, kimyasal endüstri (Ege Gübre), 
petrol tesisi (Petkim), demir-çelik tesisi, elektrik santralı, kömür-duman - is 
hava kirliliğinin tam ortasındadır. Ve ne yazık ki artık yeni görünümü böyle 
şekillenmektedir (Resim:  10).

2011’de Malatya’da yapılan Uluslararası Kazı Sempozyumu’nda31 bu ko-
nuyu gündeme getirmiş ve konunun hassasslığını ortaya koymuştum. İzmir 

28 Pottier- Reinach 1888, p. 159 sgg.; Ramsay 1980, p. 104; Rossbach 1901, c. 99. Marshall 1911, p. 27 
sg., tav. XIV; Reinach 1889, p. 543-546 ss.; Mendel II, pp. 90, 107, 111, 222-215, 331-335; Mendel 
III, pp. 6-21, 111-116, 322-324; Mancuso 2012, pp. 18-22; Pace 2012, p. 40.

29 Foça-Iasos örneklerinde rastlanır: Foça (Özyiğit 1992, pp. 1-22) ve  Iasos (Viscogliosi, p. 5)
30 Kyme antik kentine ait mimari parçalar kentin yakınında bulunan Çakmaklı köyündeki evlerde 

devşirme malzeme olarak sıkça kullanılmıştır. Aynı şekilde Kyme iskelesi’de bu yağmadan na-
sibini almıştır krş: Esposito et alii 2002, p. 6.

31 La Marca 2012, p. 191, fig. 1.
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II No.lu Koruma Kurulu’nun yakın ilgisine rağmen yayılımcı baskılar ve kaçı-
nılmaz sonuçları Kyme antik kenti için ağır tehdit oluşturmaktadır.

Şüphesiz bu bölgeye yatırım yapanların nedenleri üçbin yıl öncesi bura-
ya kent kuranlarınkiyle benzerlik gösterir; akıntılara karşı derin korunaklı 
koy, büyük gemilerin yanaşabileceği deniz derinliği, hinterlandının düz ve su 
kaynaklarına sahip olması. İronik olarak, Kyme’nin doğduğu nedenler, eğer 
sanayi tesislerinin bu hızlı gidişine bir dur denilmezse, kentin sonunu hazırla-
maktadır. Bu yoğun yapılanma sadece antik kenti değil, aynı şekilde limanını 
ve tüm körfezi de tehdit etmektedir (Resim: 11).

Kenti deniz ve karadan çevreleyen görüntü günümüzde tümüyle de-
ğişmiştir. Yeni iskeleler beraberinde yeni sorunlar getirmektedir. Kıyı hattı 
boyunca ciddi değişimlere neden olan  iskeleler deniz önündeki yapılara da  
zarar vermektedirler (Resim: 12). Nitekim Bizans Kalesi’nde dalga hareketle-
rinin de etken olduğu duvar tahribatı tespit edilmiştir Yine Bizans Kalesi’nin 
kuzeyinde bulunan kıyıda yüz metre (Resim: 13) boyunca bir buçuk metreye 
varan yeni aşınmalar bulunmaktadır. Aşınmaların yeni olması, kıyı şeridinde 
önceki yıllarda görünmeyen duvar yapılarının ortaya çıkması hatırı sayılır bir 
erozyonun varlığını ve gelecekte de bu tehlikenin devam edeceğini göster-
mektedir32. Göz ardı edilmemelidir ki  antik dönemlerden beri kentteki doğal 
çökme hareketi33, antik limanın deniz altında kalmasına neden olmuştur. Gü-
nümüzde buna ilâveten Sanayi Bölgesi’ndeki arteziyen kuyularının varlığı bu 
çökmeyi tetikliyor olabilir. 

32 Prof. G.Crisci (Calabria Üniversitesi) ekibinden jeolog Stefano Marabini dalga hareketleri ile ilgi-
li çalışmaktadır. Kendisi özellikle son yıllarda belirginleşen erozyon durumunu  hem etkin dalga 
hareketlerine hemde modern iskelelerin yapımıyla antik Kyme iskelesinin önündeki açık denize 
açılan kısmın birkaç yüz metre daralması ile açıklamaktadır. Modern iskeleler için yapılan dre-
najlar aşınmayı artırmıştır.

33 Denizin yükselmesi  geçmişte Alman bilim adamlarınca da çalışılmıştır (kşl. Schäfer - Schläger 
1962, cc. 40-57), yak. 1,60 m. kadar bir yükselme tespit etmişlerdir. P. Gianfrotta’ya göre ise, 
görülen kalıntılardan yola çıkarak bu yükselme en fazla bir metre kadardır (Esposito et alii 2002, 
p. 8). Deniz yükselmesi asırlar boyu antik kentin yaşamını etkilemiş, su seviyesinin sürekli yük-
selmesi ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Kazılar bu gerçeği doğrulamıştır, kale içinde  zeminin 
en az 75 cm. yükseltildiği saptanmıştır. Buradaki andesit sur duvarının temelden birinci sırası ve 
ikinci sırasının bir kısmı tümüyle gömülüdür. (Bu sorun için bkz.  La Marca 2004,  p. 38, n. 25).
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Yeni ve daha büyük tesisler kurmak isteyen sanayiciler tüm masrafları 
karşılayarak, kimi zaman tüm yıl çalışmak suretiyle kazılar yaptırmaktadır-
lar. Söz konusu kazılar antik kentin yayılım alanına ve popülasyonuna dair 
yeni bilgiler vermektedir (Resim: 14). Son yıllarda gerçekleştirilen kurtarma 
kazılarında Kyme periferinde geniş nekropol alanları (Resim: 15), işlikler, çift-
likler ortaya çıkarılmıştır34.

Artık sanayi ile iç içe geçmiş bir antik kent olan  Kyme’de hem hava hem 
de görüntü kirliliği vardır. Tüm bunlar antik kentin korunmasına ve turistik 
amaçlı değerlendirilmesine engel teşkil etmektedir.  Ekibimiz kent çevresinde 
ifade etmeye çalıştığım olumsuzluklara rağmen uzun yıllardır kent ile ilgili 
bilgilere ulaşılabilmesi için uğraş vermekte, status quo’yu korumaya çalışmak-
tadır. 

Antik kentin anlatmaya çalıştığım gerçekleriyle bir Efes bir Bergama gibi 
olamayacağı açıktır. Kyme kenti kalıntıları antik kaynaklarda sözü edilen  
anıtları bir araya getirmek için yetersizdir. Sanal teknoloji ile yapılacak yeni-
likçi yöntemlerin uygulanması uygun olacaktır. 

Bildirimin bir amacı da özel bir örnek olan Kyme’nin değerlendirilmesi 
anlamındaki beklentileri ve bu beklentilerin ne şekilde karşılanabileceği ko-
nusunu  tartışmaya açmaktır.
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daki daha erken yapıları belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 2013/1, 
2013/2, 2013/3 ve 2013/4 adı verilen dört farklı noktada kazı çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir (Plan: 1).  

2013/1 açması, Roma villasının ana mekânlarını oturduğu terasın güne-
yindeki bir alt terasta, villanın açık avlusu olarak düşünülen alanda açılmıştır. 
Avlunun kuzeydoğu bölümünde 2007 yılındaki kazı çalışmalarında avlu se-
viyesinin altında kalan bir mekânın duvarları belirlenmiştir. Duvarların ko-
dunun avlu yürüme düzleminin altında kalması ve Roma villasının mimarî 
planıyla da uyumsuz doğrultusu nedeniyle, 16 No.lu oda olarak isimlendiri-
len bu mekân, erken dönemde inşa edilmiş başka bir yapıya ait olarak düşü-
nülmüştür. Ancak mekânın geç dönemde kireç çukuru olarak kullanılması 
nedeniyle oluşan tahribat, bu savı kanıtlayacak ve mekânı tarihleyecek maddî 
buluntuların bulunmasını o dönemde engellemiştir. 

Yamacın eğimine uygun olarak 16 No.lu odanın kuzey duvarı 190 cm. 
yükseklikte korunurken, doğu ve batı duvarları güneye doğru alçalmakta ve 
güney duvarı temel seviyesinde ele geçirilmiştir (Resim: 1). 7.04 x 5 m. boyut-
larındaki mekânın batı duvarından yaklaşık 50 cm. doğusundan başlayan ve 
tüm odayı içerisine alan bir kireç çukuru ortaya çıkarılmıştır. Oldukça sert 
bir yapıya sahip olan kireç tabakasının kaldırılması sırasında çukurun güney-
doğu bölümünde, büyük oranda LR3 amphoralarından oluşan bir yığın ile 
karşılaşılmıştır (Resim: 2). LR3 amphoralarının uzun bir zaman dilimi içerisi-
ne tarihlenmesinden dolayı, kireç çukurunun kullanım tarihi konusunda çok 
belirleyici olamamaktadır. Ancak yapılacak detaylı bir inceleme sonrasında 
kireç çukurunun Roma villasının yapım aşamasında mı, yoksa Roma villası-
nın geç dönemdeki tadilâtı sırasında mı açılmış olduğunun belirlenmesi, se-
ramiklerin tarihlenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. 

Kireç tabakasının hem tabandan hem de kuzey duvardan temizlenmesi-
nin ardından özellikle kuzey duvar üzerindeki fresko ortaya çıkmıştır. 160 
cm. yüksekliğe kadar korunmuş durumda olan mermer taklidi duvar resmi 
alt frizi oluştururken; bunun üzerindeki frize ait izler mekânın kuzeydoğu 
köşesinde küçük bir alanda korunmuş durumdadır (Resim: 3). Mermer tak-
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lidi alt bölümden, sarı ve kırmızı renklerde kesme taş görünümlü kabartmalı 
üst bölüme geçiş, yumurta dizi ile sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu özellikleri 
ile, Pompeii sınıflandırmasına göre “birinci stil” duvar resimleri ile büyük 
benzerlik gösteren freskolar, mekânı Geç Cumhuriyet - Erken İmparatorluk 
(İ.Ö. 1. yy. / İ.S. 1. yy.) dönemine tarihlemiştir. Kireç tabakasının altında ele 
geçirilen bronz bir Avgustus sikkesi de verilen tarihi doğrulamıştır. Mekânın 
güneyde olduğu girişini ve açıldığı alanı görebilmek amacıyla açma güne-
ye doğru genişletilmiştir. Bu alandaki kireç dolgunun kaldırılması sonucun-
da giriş bölümünün çukur tarafından tahrip edildiği görülmüştür. Ancak 
mekânın güney dışında derinleşilmesi sonucunda açmanın batısında, kuzey-
güney doğrultulu, kuzey ucu 16 No.lu mekânın duvarına yaslanmış mermer 
bir kapı eşiği ile güney sövesi ve önünde çok az bir kısmı korunan düzensiz 
taş döşeme ortaya çıkarılmıştır. Taş döşemenin üzerinden ele geçirilen gümüş 
bir Tiberius (İ.Ö. 14-37) sikkesi, mekânın Geç Cumhuriyet- Erken İmparator-
luk dönemine ait olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. 16 No.lu mekânın al-
tından gelip, mermer eşiğin önünden geçen bir su künk hattı da bu alanda ele 
geçirilen bir diğer buluntuyu oluşturur. 

2013/1 açmasında ortaya çıkarılan Erken Roma Dönemine ait 16 No.lu 
mekân, Antandros’un Erken Roma Dönemine ait bulunan ilk mimarî kalın-
tısıdır. Bu alandaki çalışmalar, önceki yıllarda ele geçirilen Erken Roma Dö-
nemine ait seramik ve sikkelerin bir mimarîye bağlı olarak ele geçmemesinin 
nedenine açıklık getirmiştir. İ.S. erken 4. yüzyıla ait Roma villasının yapım 
aşamasında bu alanda bulunan erken dönem yapılarının hemen hepsi ana-
kaya yapısına kadar yıkılmış, ancak 16 No.lu oda gibi açık avlulardaki bazı 
erken mekânlar kısmen de olsa korunabilmiştir. 

Yamaç Ev sektöründe yürütülen ikinci kazı çalışması 2013/2 açmasıdır. 
Roma Villası’nın doğu kesiminde yer alan hamamın yaklaşık 5 m. doğu-
sunda yer alan çalışma alanı 2006 yılı kazı sezonunda açılan sondajın 1.90 
metre güneyine doğru yapılan 4.10 x 5.80 m. boyutlarında bir genişlemedir. 
Çalışmada, 2006 sezonunda caldariumun güneydoğu köşesinde ortaya çıkarı-
lan kesme blok taş merdivenlerin ve kuzey-güney yönlü uzanan geç dönem 
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duvarının doğusundaki yapılaşmanın anlaşılması hedeflenmiştir. 2006 yılın-
da açılan bu sondajda 22.21 m. seviyesine dek derinleşilmiş; açmanın kuzey 
batısından kuzeybatı-güneydoğu aksında bir duvar açığa çıkarılmıştır. 23.80 
m. seviyesinde başlanan güney genişlemede, 120 cm. kalınlığındaki duvarın 
güneye doğru 135 cm. devam ettikten sonra doğuya bir dönüş yapıp açmanın 
doğu kesitine dek ilerlediği gözlenmiştir. 80 cm. kalınlığındaki HAT duvarı-
nın dolgusu içinden bir adet mermer heykel başının saç kısmına ait küçük bir 
parça ele geçirilmiştir. Bu duvarın batı köşesinin 190 cm. doğusunda kuzey-
güney doğrultulu 70 cm. kalınlığında bir duvarın bağlanıp açmanın güney 
kesidine doğru devam ettiği anlaşılmıştır. 

Açmadaki modern teras duvarının kaldırılmasının ardından kuzey-güney 
yönlü duvarın batı yüzünde pişmiş toprak tuğlalar ile örülmüş bir ocağa rast-
lanmıştır. Ocağın yaklaşık 5 m. batısında yer alan praefurniumun, geç dönem-
de ekmek fırını olarak kullanılması; hemen karşısında çıkan ocakla birlikte, 
iki mekân arasında kalan boşluğun dar bir sokak olarak kullanıldığını göster-
mektedir. Yaklaşık 15 metre kuzeyde ve üst terasta yer alan şapelin varlığıyla 
da, bu alanda güçlü bir Geç Antik Çağ yerleşimi olduğu savı güçlenmektedir. 
Villanın zengin yaşamının sona ermesiyle birlikte, bölgede eski döneme göre 
oldukça fakir bir yaşam sergilendiği bir kez daha anlaşılmıştır. Ancak bu dö-
nemin tarihine ışık tutacak net bir tabakaya rastlanmamıştır. 2011 yılında bu 
alanın güneyinde yapılan sondaj kazısında ortaya çıkarılan döşeme, hemen 
üzerinden gelen ve Phokas Dönemine tarihlenen (M.S. 602-610) sikke bugün 
için bu alanın da en net tarihleyici unsuru olarak kalmıştır.

Hat duvarının kuzeyindeki alanın doğu kesitinden başlayıp 2.10 m. dek 
batıya uzanıp, kuzey kesite doğru dönüş yapan duvarın güneye doğru 30 
cm. kadar devam ettikten sonra 65 x 115 cm. ölçülerinde bir eşik taşı açığa 
çıkarılmıştır. Hat duvarı, ikinci eşik taşı ile girilen mekânın güney duvarını 
oluşturmaktadır. Bu mekânın kuzey duvarının doğusunda üzerinde kırmızı 
renkte bant bulunan çok az bir parçası korunmuş duvar resmine rastlanmış-
tır. Mekânın kuzey duvarının yıkılması sonucu eşik taşının kırıldığı anlaşıl-
mıştır. Ayrıca bu alandaki pişmiş toprak döküntü içerisinde, üç parçaya ayrıl-
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mış perirhanterion ağzı ele geçirilmiştir. Bu yıkıntının kaldırılması sonucunda 
mekân içinde üzerinde yuvarlak bir oyma deliği olan ve üzeri pişmiş toprak 
tıkaç ile kapatılmış bir künk bağlantı taşı açığa çıkarılmıştır. Bu taşa doğu-batı 
doğrultusunda bir künk hattının bağlanıp, II. eşik taşının altından geçerek dı-
şarıya uzandığı anlaşılmıştır. Bu taş mekânın taban seviyesi ile aynı seviyede 
olup üzerinde bulunan perirrhanterionun olasılıkla giderini oluşturmaktay-
dı. Perirhanterionun giderini oluşturan künk hattının ana kaya üzerine inşa 
edildiği anlaşılmıştır.

Bu alanda yapılan çalışmalarda birisinin girişi güney, diğerinin girişi batı 
duvarında olan ve olasılıkla aynı avlu veya koridora açılan iki mekânın ve 
bu mekânların altından geçen su sisteminin varlığı belirlenmiştir (Resim: 5). 
Ancak ele geçirilen malzemelerin karışık ve çalışılan alanın küçük olması ne-
deniyle yapılar henüz sağlıklı bir şekilde tarihlenememiştir. 

Yamaç Ev sektöründe çalışılan ve 2013/3 olarak adlandırılan açma, Roma 
villasının caldariumunun güneyinde yer alır. Bu alanda villanın geç evresin-
de inşa edildiği anlaşılan 2.20 x 1.70 m. boyutlarındaki mekân içerisinin bo-
şaltılması hedeflenmiştir. Villanın geç döneminde praefurniumda yakılan 
odunların külünün biriktirildiği alan olarak düşünülen mekânda 21.73 m. se-
viyesinden kazı başlanmıştır. Yaklaşık 50 cm. kalınlığındaki kül tabakasının 
kaldırılmasının ardından, döküntü şeklinde çok sayıda taban tuğlası ve çatı 
kiremidi parçalarının alınmasının ardından 21.03 m. seviyesinde ana kayaya 
rastlanmıştır. Bu derinleşme çalışmaları sırasında caldariumun güney duvarı 
üzerinde 21.89-21.40 seviyeleri arasında 49 cm. yüksekliğinde bir açıklık sap-
tanmıştır (Resim: 6). Duvarın içinde daralarak uzanan açıklığın bir kanal oluş-
turduğu belirlenmiş olup henüz işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. Deliğin 
içindeki toprağın alınması esnasında parçalar hâlinde tama yakın bir bodur 
amphora ve yine tama yakın bir khytra bulunmuştur.

Roma villasının hamam bölümünün güney kesiminde tepidariumun aksın-
da 2010 yılında ‘Güney Sondaj I’ adında 3x7 m. boyutunda bir alan kazılmıştı. 
Evin güney tabakalaşmasını anlamaya yönelik olarak açılmış olan sondajda 
doğu-batı doğrultulu 1 m. kalınlığında bir duvar ve bu duvarın güneyinde 
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yaklaşık 3 m. boyunca uzanan in situ çatı kiremid yıkıntısı kaldırılmıştı. Bu 
duvarın devamını bulmak amacıyla Güney Sondaj-I’in batısında, ‘2013/4’ 
adlı yeni bir açmaya başlanmıştır. Açma, tepidarium ve piscinanın güneyinde, 
bir teras alttadır. 7.50 m. doğu-batı, 10.50 m. kuzey-güney doğrultulu açma, 
yamaç eğiminin oldukça yüksek olduğu bir alan üzerindedir. Bu nedenle 
kazıya öncelikle yüksekteki kesim olan kuzey kısımda başlanmış ve kazılan 
alan derinleştikçe güneye doğru genişlemiştir. Açmanın kuzeydoğu kesimin-
de, önceki yıllarda kazısı yapılmış bir alanın temizlenmesi sonucunda 22.13 
m. seviyesinden pişmiş toprak bir döşeme taban ortaya çıkarılmıştır. Açma 
doğudan HDO, batıdan da HCO duvarlarıyla sınırlanmıştır. HCO duvarının 
batısından Roma villasının altından geçmekte olan kanalizasyon hattı ve bir 
kanalizasyon bacası belirlenmiştir. Bacanın temizlenmesi sonucunda kanali-
zasyon hattına girilmiş ancak güneye uzanan hattın çöküntü nedeniyle tıkan-
mış olması nedeniyle ilerlenememiştir.

Mekânı kuzeyden sınırlayan teras duvarı ile eş zamanlı olarak inşa edil-
diği anlaşılan HCO duvarı oldukça yüksek korunmuştur. Yer yer büyük çat-
laklara sahip olan bu duvarın, çatlamalar nedeniyle düz bir hat oluşturmadığı 
görülmüştür. HCO duvarının doğusunda yapılan kazıda, duvardan 5 m. do-
ğuda yer alan ve açmanın doğu sınırını belirleyen HDO kodlu duvar üze-
rinde 19.90 m. seviyesinde eşik taşlı bir giriş ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). 
Kapının hemen güneyinde 19.70 m. seviyesinde açığa çıkarılan pişmiş toprak 
döşemenin açmanın küçük bir bölümünde korunduğu anlaşılmıştır. Açma-
nın kuzeyinde korunan döşemenin ve altındaki ana kayanın olduğu alanda 
bulunan bronz Arcadius sikkeleri (İ.S..402-408) eşik taşlı mekân için terminus 
post quem oluşturmaktadır. Döşemenin altında 19.33 m. ve18.85 m. seviyeleri 
arasında rastlanan harcın altından gelen Theodosius sikkesi ise terminus ante 
quemdir.

Mekânın güney sınırını oluşturan duvar ise arazi eğiminden dolayı olduk-
ça alçak olarak, 19.20 m. seviyesinde açığa çıkarılmıştır. HEE kodu verilen 
duvar doğuda HDO duvarına yaslanırken, batıda HCO duvarını aşıp batı-
ya doğru devam etmektedir. Duvar tespit edilemeyen bir nedenle çatlamış 
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ve güneye doğru eğilme göstermiştir. HCO duvarı ile birleşeceği noktada 15 
cm.ye varan bir boşluk bulunmaktadır. Duvarın kuzey yüzünün ince bir harç 
tabakası ile sıvanması ve bu sıvanın hâlâ korunmuş durumda yer alması HEE 
duvarının HCO duvarına göre daha erken bir tarihte inşa edilme olasılığını 
artırmaktadır.

Taban malzemelerinin dolgusunu oluşturan kireç tabakasının alt katman-
larında HCO duvarının çatlak olan kısmından başlayıp HDO duvarının batı 
yüzündeki eşik seviyesinin altına dek uzanan kuzey-güney doğrultulu üzeri 
kuzeye doğru bir eğimle sıvanmış HEM kodu verilen bir duvar açığa çıka-
rılmıştır. Duvar üzerindeki sıvanın güneydeki en üstü 18.52 m. seviyesinde 
iken kuzeyde yer alan en alt bölümü 18.31 m. seviyesindedir. Kuzeye doğ-
ru bir eğimle sıvanan 98 cm. kalınlığındaki HEM duvarı ile onun kuzeyinde 
yer alan güney yüzü düzeltilmiş ve içe girinti yapan batı kısmı doğal taşlar 
yardımıyla sıfırlanmış olan ana kayanın arasındaki mesafe yaklaşık 1 m.dir. 
Sıvalı duvar ile ana kaya arasındaki bu boşluğun HCO duvarının batısındaki 
alanda bulunan kanalın doğu uzantısı olduğu görülmüştür.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan kanalın güney sınırını oluşturan HEM 
duvarına kuzey-güney doğrultulu HEP kodlu bir duvar eklenmektedir. HEP 
duvarının hem batı hem doğu yüzü ince bir sıva tabakasıyla kaplıyken doğu 
kısmında HEM duvarına yapışık biçimde, küçük bir alanda sıvanın doğuya 
doğru döndüğü gözükmektedir. Duvarın her iki yüzünün ince tabakalı bir 
sıva harcıyla kaplanmış olması alanın iç mekân olarak kullanıldığını göster-
mektedir. HEP duvarının, doğudaki sıvadan itibaren ölçüldüğünde, 90 cm. 
sonra üst taşlarının noksan olmasına rağmen sıvanın korunmuş olması duva-
rın güneye doğru devam ettiğine işaret etmektedir. Alanda derinleşilmesinin 
ardından HEM duvarının güneyinde birisi batıda (Güney-Teras 1, GT1), di-
ğer doğuda (Güney-Teras 2, GT2) olmak üzere iki mekânın varlığı anlaşılmış-
tır. Her iki mekân da güneyden, daha geç dönemde inşa edilen HEE duvarı 
tarafından kesilmiştir. Her iki mekânın da duvarları, yanlarda yeşil ve kırmızı 
bantlarla sınırlanmış beyaz fresko ile bezenmiştir (Resim: 7).. Mekânlar içeri-
sinde ele geçirilen sarı, lacivert, turuncu renkte fresko parçalarının yanı sıra 
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floral bezeme parçası ve profilli tavan süslemeleri, mekânların göründüğün-
den çok daha gösterişli olduğunu kanıtlamaktadır. 16.82 seviyesinden gelen 
büyük boyutlu karbon, önümüzdeki sene çıkarılmak üzere toprakta bırakıl-
mıştır. Mekânın kazısı ise 16.47 seviyesinde sonlandırılmıştır.

GT2 mekânının ise kuzey ve batı duvarlarında sıva izine rastlanmıştır. 
GT1’de yer alan kırmızı ve yeşil bant bu mekânda yer almazken, geneli beyaz 
olan sıvanın üzerine iki sıra hâlinde ince kırmızı renkli çizgiler, yatay ve dikey 
olarak çizilmiştir Mekânın kuzey duvarı oldukça tahribat görmüştür. HEM 
duvarının güney yüzü olan duvarın güney dibinde bulunan 17.03 seviyesin-
den gelen mermer döşeme parçalarının mekânın yürüme seviyesi olup olma-
dığı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu zeminin altına inildiğinde ise 16.70 se-
viyesinde karşılaşılan sarı renkli toprak ve toprağın altından gelen malzeme 
içerisine Roma seramiğinin karışmadığı tespit edilmiştir. Hellenistik Dönem 
seramiğinin yanında, Hellenistik kandil parçaları ve üç adet Hellenistik sikke 
ve bir adet yine Hellenistik Dönemi işaret eden pithoid amphora kaide ve 
gövdesi, bu katmanın Hellenistik Dönem seviyesi olduğunu göstermektedir. 
İki mekânın da düzgün bir zemine sahip olmamaları, ancak duvarların ol-
dukça güzel korunmuş ince sıva ile kaplı olmaları, zeminlerinin tahrip oldu-
ğunu ve daha sonra yapılmadığı savını akla getirmiştir. Ancak kazı sırasında 
tek bir tessera parçasına dahi rastlanmamış olması, mekânların zeminlerine 
çok da özenmedikleri savını güçlendirmektedir. Mekânları güneyden kesen 
HEE duvarının bu mekândan da, Yamaç Ev’den de daha geç dönem bir ev-
reye ait olduğu tespit edilmiştir. HEM duvarı ile anakaya arasında kalan dar 
alan ise kanalizasyona bağlanan bir açık kanal olduğunu düşündürmüştür.

Kazı sezonunun son günlerinde ise 2013/4 açmasıyla Güney Teras 1 açma-
sı arasında kalan toprağın alınmasına başlanmıştır. Ana kaya üzerine yığılan 
dolgu toprak görünümündeki alanı, kuzeyde karşılığı olmayan bir kemerli 
duvar ve HDO duvarı sınırlamaktadır. Bu iki duvar arasındaki toprağın ka-
zısı sırasında, 20.30 seviyesinde oldukça küçük bir alanda harçlı bir zemin 
yakalanmışken, bu zeminin kuzeyinde 20.29 seviyesiyle birlikte gelen yoğun 
seramik, bu dar alanın bir çöplük olarak kullanıldığını, ya da seramik yığını-
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nın zeminin altında dolgu malzemesi olarak atıldığını göstermektedir. Tama-
mı Geç Roma Dönemine ait seramik malzeme LR3 amphora, Gaza amphorası, 
khythra, lopas, thin wall, light color pyxis, lekane, kırmızı astarlı tabak, tegula 
mammate gibi yoğun bir repertuara sahiptir. Bu alandaki çalışmalar 2014 se-
zonunda da sürdürülecektir.

2013 yılı kazı sezonunda daha önce ortaya çıkarılmış olan mozaiklerin ih-
tiyaç görülen yerlerinde yüzey harcı yenilemesi yapılmış, duvar resimlerinin 
konservasyonları yenilenmiştir. Bunun yanı sıra yeni çıkan duvar resimleri 
ve mozaiklerin de konservasyonları yapılarak, diğer açmalarda olduğu gibi 
doğa şartlarından korunması amacıyla üstleri geçici çatı örtüsü ile kapatıl-
mıştır. 

SUR SEKTÖRÜ

Yamaç Ev sektörünün yaklaşık 250–300 m. batısında yer alan Sur 
Sektörü’nde önceki yıllardaki çalışmalarla İ.Ö. 4. yy. sur ve kulesi açığa çı-
karılmıştır. Dış ve iç yüzü bosajlı, kesme taş bloklardan oluşan sur, doğudan 
gelip batıda bir kule yaptıktan sonra güneye yönelmiş ve bu alanda henüz 
belirlenemeyen bir nedenle tahribata uğramıştır. Tahribat sonrasında su-
run oldukça büyük ve işçilik göstermeyen taşlarla onarılarak güneye doğru 
uzandığı belirlenmiştir. 2013 sezonunda sur güzergâhını anlamaya yönelik 
olarak, ortaya çıkarılmış sur duvarından yaklaşık 10 m. güneyde 1.5 x 4 m. 
boyutlarında sondaj çalışmasına başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda sur du-
varlarının tıpkı kuzeydeki gibi tahribattan sonra tamir gördüğü şekliyle, işçi-
lik göstermeyen iri taşlarla devam ettiği, ortaya çıkarılan batı yüzüyle netlik 
kazanmıştır (Resim: 9). Surun batı kısmında da, önceki senelerde anlaşıldığı 
üzere, moloz taş dolgusu tespit edilmiştir. Açma, dolgu taşların sınırları be-
lirlemek adına batı yönünde 1 m., doğu yönünde 2 m. genişletilmiştir. Batı 
yönünde moloz taşlar sonlanırken doğu yönündeki genişlemede yüzey top-
rağının hemen altında mozaik tabana rastlanmıştır. Bu nedenle, çalışmalar 
bu yönde yoğunlaştırılmıştır ve olası mozaik tabana sahip yapıların ortaya 
çıkarılmasına öncelik verilmiştir. Sur duvarlarının devamına ilişkin çalışma-
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lara ise ara verilmiş, mozaikli yapının tamamının anlaşılmasına yönelik ola-
rak açma kuzey ve doğu yönde genişletilmiştir. Bu genişlemeler sonucunda 
tabanı mozaik döşemeye sahip doğu-batı doğrultulu 173 cm. genişliğinde bir 
koridor ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 8 m. uzunluğundaki koridorun doğu 
ucu oldukça iyi korunurken, batı bölümünün tarımsal faaliyetler sonucunda 
tahrip olduğu anlaşılmıştır. Koridor mozaiğin korunan bölümünde saç örgü-
sü motifi ile çevrelenmiş birbirinden farklı altı geometrik panel uygulanmış-
tır. Koridorun kuzeyinde, koridora açılan 3 mekân belirlenmiştir. Bunlardan 
en batıdaki en büyük boyutlu olanıdır. Evin tricliniumu olması gereken bu 
mekânın batı duvarının büyük bölümü tarımsal faaliyetlerle tahribata uğra-
mış. 6.70 x 4.00 m. boyutlarındaki mekâna giriş güneydoğuda eşiği korunan 
kapı ile sağlanmaktadır (Resim: 10). İki kanatlı kapıya sahip oduğu anlaşı-
lan tricliniumun doğu bölümünde korunan mozaik döşeme, mekânın Antik 
Dönemdeki gösterişini ortaya koymaktadır. Mekânın orta kısmını süsleyen 
gamalı haç ve onun çevresini kuşatan dört basık altıngenin oluşturduğu se-
kizgen grubun yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş dikdörtgen bölüm, saç 
örgüsü ile çevrelenmiştir. Saç örgüsünü de kuzey, doğu ve batıdan sarmaşık 
frizi kuşatırken bu friz güneyde yerini, hayvan figürlerinin de bulunduğu bir 
frize bırakır. Yalnızca doğu bölümünün küçük bir kısmı korunmuş olan bu 
frizde bitkiye sarılmış bir yılan ile, olasılıkla aslan olan kedigillerden bir hay-
vanın sağrısı korunmuştur. 

1 No.lu mekân olarak isimlendirilen tricliniumun doğusunda 2 No.lu 
mekân yer almaktadır. 4.00 x 3.50 m. boyutlarında olan mekânın 10.26 m. se-
viyesinde sıkıştırılmış toprak tabana ulaşılmıştır. Bu tabanın mekânın doğu 
kesiminde tuğla döşemeye sahip olduğu görülmüştür. Taban üzerinde ele ge-
çirilen bazı in situ mutfak kap parçaları bu alanın kiler olarak kullanıldığı yo-
rumuna neden olmuştur. Ayrıca bu mekânın güney duvarı boyunca uzanan, 
taban tuğlalarının dik yerleştirilmesi ile elde edilmiş kanal da bu fikri destek-
lemiştir. Mekânın doğu duvarı üzerinde yer yer belirlenen kaba, Horasan sıva 
da kiler kullanımı için uygun düşmektedir. Mekânın güneybatı köşesinde çok 
sayıda pencere camının ele geçmesi mekânın güney duvarının batı bölümün-
de bir pencere bulunduğunu ortaya koymuştur. 
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Koridora açılan kuzeydeki bir diğer mekân da 3 No.lu mekân olarak isim-
lendirilmiştir. Güneyden yalnızca 50 cm.lik bir bölümü kazılan mekânın ge-
nişliği 2.10 m., uzunluğu da diğer mekânlar gibi 4 m. olmalıdır. Bu mekânın 
kazılan bölümünde de 10.25 m. kodunda sıkıştırılmış toprak taban belirlen-
miştir. 

Koridorun güney bölümünde de koridora açılan en az üç mekânın bulun-
duğu anlaşılmaktadır. Bunlardan 4 No.lu olarak işimlendirilen doğudakinin 
genişliği 2.00 m., 5 No.lu olarak isimlendirilen mekânın ise 2.5 m.dir. Her ikisi 
de sıkıştırılmış toprak tabana sahiptir. Bu mekânları kuzeyden, koridoru gü-
neyden  sınırlayan duvarın batıya doğru devam ediyor olması, burada 6. bir 
mekânın varlığına işaret etmektedir.  

Mozaik döşemeli koridorun doğu sonunda daha sonra örülerek kapatıl-
mış bir kapı açıklığına rastlanmıştır. Eşiğe de sahip bu kapı açıklığı kuzey-
deki bir mekân ve güneydeki olasılıkla yapıya girişi sağlayan sokak kapısına 
ulaşımı sağlamaktadır. Yapının güneyinden geçtiği düşünülen bu yola açılan 
kapının bulunduğu alanın kazısı bir sonraki sezonda yapılacaktır. 

Mozaiklerin yapısı ve kullanılan motiflerin ‘Yamaç Ev’ olarak isimlendi-
rilen Roma villasınınkilerle benzerliği dikkat çekmiştir. Özellikle triclinium, 
koridor ve 2 No.lu oda içerisinde taban üzerinden ele geçirilen  sikkelerin 
en erkeni Valerius Licinianus Licinius (317-320), en geç olanının da Flavius 
Honorius’a (395-401) ait olması, bu Roma evinin de Roma villası gibi İ.S. 4. 
yüzyıla ait olduğunu kanıtlamıştır. 

Mozaiklerin kısmen restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmış ve 
üstü gelecek sezonda açılmak üzere, trapez saç ile kapatılarak doğa şartların-
dan korunması sağlanmıştır.  

NEKROPOLİS SEKTÖRÜ 

2011 ve 2012 yıllarında çalışılan Kuzey Genişleme II Açması’nın kuzey 
kesitinden akan toprağın kaldırılması ve açmanın temizliği sırasında önceki 
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yıllarda güneyinde İ.Ö. 6. yüzyıla ait urnaların çıkarıldığı GKK kodlu duva-
rın hemen altında bir urna mezar belirlenmiştir. Toprak baskısından dolayı 
parçalı olarak 7.67 m. seviyesinde ele geçirilen urna, toprağa dik olarak yer-
leştirilmiş omuzdan kulplu gri hamurlu amphoradır. 440 No.lu olarak numa-
ralandırılan urnanın ağzına bir kyliks yerleştirildikten sonra bir taş ile ağzı 
kapatılmıştır. Mezar buluntuları yardımıyla İ.Ö. 6. yüzyıla tarihlenmiştir.

 Yine daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış olan 49 No.lu podyumlu meza-
rın kuzeyinde, 271 No.lu lâhdin güneyinde ve 31, 36, 293 No.lu lâhdin doğu-
sundaki boş alanda yer alan iri boyutlu taşlarla çevrilmiş oval alanda herhan-
gi bir mezar yapısı olup olmadığına yöneliktir bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Bu alanda daha önce bırakılmış olan 4.32 m. seviyesinden itibaren çalışılmaya 
başlanmıştır. Çakıltaşlı toprak tabakasının kaldırılmasının ardından, 4.04 m. 
seviyesinden itibaren yanık alan ve yanmış kemikler ele geçirilmiştir. Birincil 
kremasyon olarak tespit edilen mezara 441 olarak numaralandırılmıştır. Bu 
mezardan herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir ve çalışmalar 3.75 m. sevi-
yesinde sonlandırılmıştır.

2013 yılı çalışmaları yoğun olarak nekropolisin kuzey ve güney bölümle-
rinde iki alanda sürdürülmüştür. Nekropolisin kuzey sınırını belirleme ama-
cıyla nekropolisin kuzeyinde kuzey-güney doğrultusunda 5 m., doğu-batı 
doğrultusunda 9 m.lik bir açmaya 1-5/L-U plan karelerinde başlanmıştır. 
‘Kuzey Genişleme II’ açmasının yaklaşık 5 m. kuzeyinde açılan bu açmaya 
‘Kuzey Genişleme IV’, arada kalan ve daha sonra kazılması planlanan bölü-
me de Genişleme III adı verilmiştir. Kuzey–güney yönünde oldukça eğimli 
bir arazi yapısına sahip olan bu açmada kazı çalışmasının başlamasının he-
men ardından beklendiği üzere kuzeyde 15.22 m. seviyesinde ana kaya gö-
rünmeye başlamıştır. Ana kaya yüzeyini takip ederek güneye doğru çalış-
malar sürdürülmüştür. Açmanın kuzeybatı köşesinde 14.20 m. seviyesinde 
güneye doğru eğimli inen iki su künkü in situ ele geçirilmiştir. Bu su künkle-
ri nekropolisin kullanım dışı kalmasının ardından İ.S. 4. yüzyılda yerleşime 
açılması sonucunda inşa edilmiş olan konutların su ihtiyacını karşılamaya 
yönelik olmalıdır. 
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Açmada 12.99 m. kodundan itibaren mezarlara rastlanmaya başlamıştır. 
2014 yılında bu alanda belirlenen 5 adet (444, 447, 450, 452 ve 453 No.lar) bi-
rincil kremasyon, 1 adet stamnos bebek mezarı (448 No), 1 adet çatı kiremidi 
bebek mezarı (445 No), 1 adet mezar sunağı (442 No), 1 adet urne (451 No) ve 
1 adet taş lâhit mezar (449) ortaya çıkarılmıştır.

442 No.lu sunak, 2.87 x 2.10 m. boyutlarında, açık bölümü güneyde olmak 
üzere at nalı formundadır (Resim: 11). Yamacın eğimine uygun bir şekilde 
güney bölümü kısmen tahribat görmüş sunak, moloz taş ile örülmüştür. Su-
nağın kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerinde kısmen düzgün işlenmiş kesme 
taşların kullanıldığı görülür. Kuzeydoğu köşede en üstte kullanılan, üstünde 
olasılıkla bir stelin ayakta durmasını sağlayacak yuvaya sahip, kısmen tahri-
bata uğramış devşirme bir eşik taşı parçasıdır. Sunağın iç kısmında yapılan 
çalışmalarda sunağın orijinal mezarı olduğu düşünülen birincil kremasyon 
açığa çıkarılmıştır. 452 No.lu mezar, başı doğuya gelecek şekilde yatırılmış 
bireyin yerinde yakılması, tek kulplu iki maşrapa, 56 adet bronz habbe, demir 
bir obje ve bronz bir Assos sikkesinin baş bölümüne bırakılmasının ardından 
üstünün 3 adet düz stroter ile kapatılmasıyla oluşturulmuştur. Mezar, bulun-
tuları yardımıyla İ.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmiştir.

452 No.lu mezarın üzerini örten stroterlerden ortadakinin üzerine daha 
geç dönemde urna olarak kullanılmış bir jug yerleştirilmiştir. Çevresi taşlarla 
desteklenen 451 No.lu urnenin ağzı bir stroter parçası ile kapatılmıştır. 452 
No.lu mezarın doğu çatı kiremidinin üstüne, üstü yine çatı kiremidi parçası 
ile kapatılmış 453 No.lu birincil kremeasyon mezar belirlenmiştir. Mezarların 
ve sunağın birbirleri ile olan ilişkisi incelendiğinde, belki de aynı ailenin üye-
leri olan 452 ve 453 No.lu kremasyon mezarların bulunduğu alana, olasılıkla 
yine aynı aile üyesine ait olan 451 No.lu urnanın yerleştirilmesinin ardından 
sunağın inşa edildiği anlaşılmıştır. Hellenistik Dönemin başlarından itibaren 
görülmeye başlanan sunak tip mezar yapılarının aile mezarı olarak kullanıl-
dıklarına işaret eden çoklu gömülere diğer örneklerde de rastlanmıştır. 

Sunak mezarın hemen doğusunda bir diğer birincil kremasyon olan 447 
No.lu mezara rastlanmıştır. Üstü çatı kiremidi parçaları ile kapatılmış meza-
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rın açılmasının ardından, doğu-batı yönünde yatırılmış bireyin yerinde yakıl-
dığı anlaşılmıştır. Üst seviyesi 11.66 m. olan bu mezarda 11.56 m. seviyesinde 
1 adet aşırı korozyonlu bronz sikke ve iki adet Hellenistik Döneme tarihlenen 
parçalı hâlde iki batı yamacı kantharos ele geçirilmiştir.

444 No.lu mezarın kuzeybatı köşesinde kuzey kesite yakın olarak moloz 
taşlardan oluşmuş bir küçük yığın belirlenmiştir. Bu taşların alınması sonu-
cunda altında çatı kiremidi parçalarının dik olarak yerleştirilmesiyle ve üs-
tünün de yine çatı kiremidi parçasıyla örtülmesiyle oluşturulmuş bir mezar 
olduğu görülmüş, 445 diye numaralandırılmıştır. Mezarın içerisinde herhan-
gi bir bulguya rastlanmaması sonucunda bunun bir fetusa ait olabileceği dü-
şünülmüştür. Bu mezarın hemen doğusunda üzeri stamnos parçaları ve bir 
kalypter ile kapatılmış 444 No.lu mezarın taşlarının da altında kısmen kalan 
bir diğer mezar belirlenmiştir. Kapatılan alanın oldukça küçük olması nede-
niyle bebek mezarı olduğu düşünülmüş ve 448 olarak numaralandırılmıştır. 
Parçaların kaldırılmasının ardından az da olsa bebek kemiklerinin korundu-
ğu görülmüş, başka herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Aynı alanda seviye inilmesi sırasında 445 ve 448 No.lu mezarların hemen 
güneyinde, 11.94 m. kodunda, doğu-batı doğrultulu kapaksız taş lâhit meza-
ra rastlanmış ve mezara 449 mezar numarası verilmiştir. Lâhdin doğu, batı 
ve kuzey bölümlerinde diğer taş lahitlerde olduğu gibi, istinat duvarı yer 
alırken, güney duvarı üzerinde üstü çatı kiremidi parçaları ile kapatılmış bir 
yanık alan belirlenmiştir. Lâhdin üstüne doğru da uzanan bu yanık alanın 
birincil kremasyona ait olduğu belirlenmiş, yanmış kemiklerin yanı sıra içeri-
sinden ağız kısmı korunmamış bir unguentarium ele geçirilen bu mezara 450 
mezar numarası verilmiştir. Kremasyonun kaldırılmasının ardından mezarın 
yalnızca lâhdin istinat duvarını değil, aynı zamanda güney duvarının bir bö-
lümünü de tahrip ettiği anlaşılmıştır. 

449 No.lu lâhit mezarın 11.92 m. seviyesinden başlayan iç dolgusunun 
alınması sırasında lâhdin kuzeydoğu köşesinde 11.30 m. seviyesinde kire-
mit parçalarına rastlanmıştır. Kiremit parçalarının kaldırılmasının ardından 
altında baş doğuya gelecek şekilde bir bebek iskeleti ele geçirilmiştir. Bebek 
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iskeletinin kaldırılmasının ardından lâhit tabanına yatırılmış bir yetişkin is-
keleti ortaya çıkarılmıştır. Baş doğuya gelecek şekilde yatırılmış bireyin baş 
hizasında bronz bir İ.Ö. 3-2. yüzyıl Pergamon sikkesi, bacaklarının arasında 
da bir kurşun ağırlık ele geçirilmiştir. 

Güneyde ise çalışmalar öncelikle 2013 yılı kış aylarında Güneydoğu III 
açmasında meydana gelen kesit akıntılarını kaldırmakla başlanmıştır. Daha 
sonra Antik Yolun hemen güneyinde bulunan yaklaşık 13 m. uzunluğunda 5 
m. genişliğindeki alanın kazılmasına başlanmıştır. Bu yeni çalışma alanında 
amaç, antik yolun güney sınırını açığa çıkarmak ve yolun güneyinde daha 
önce belli bölümleri açığa çıkarılan Geç Roma yapılarının planını belirlemek-
tedir. Böylece nekropolis üzerinde yer alan Geç Roma Dönemi yapılarının 
planı anlaşılmaya çalışılacaktır. Açılan bu yeni açmaya “Güney Genişleme 
IV” adı verilmiştir. Çalışmalar sırasında bir bölümü 2009 yılında belirlenen 
DRO kodlu duvarın devamı ortaya çıkarılmıştır. 2009 yılında doğu-batı doğ-
rultulu 3.90 m. uzunluğunda açığa çıkarılan duvara, 2013 yılında 6.40 m. daha 
eklenerek 10.30 m. uzunluğa ulaşmıştır. Batıda köşe yapan duvar güneye 
doğru 2.45 m. devam ederek açmanın güney kesitine girmektedir. Genişliği 
0.60 m. olan duvar orta ve büyük boyutlu taşlardan oluşturulmuştur. En yük-
sek taşın seviyesi 4.69 m. olarak ölçülmüştür.

Güney Genişleme IV açmasında, açmanın batı bölümünde ikinci bir duvar 
daha ortaya çıkarılmıştır. Açmada duvarlar dışında çok fazla olmamakla be-
raber, Geç Roma Dönemi ve çok az sayıda Hellenistik Dönem seramiklerine 
ait ağız, gövde ve kaide parçaları tespit edilmiştir. Seramiklerin yanı sıra 35/T 
plan karesi, 4.54 m. seviyesinde bronz bir sikke ele geçirilmiştir. Korozyona 
uğramış sikkenin ön yüzünde profilden bir baş çok az görülebilmekte, arka 
yüzde ise herhangi bir figür veya yazı seçilememektedir.

Geç Roma Dönemine tarihlenen DRO duvarının kuzeyinde yapılan çalış-
malar sırasında 35 - 36 / Z - A1 plan karelerinde doğuda 110 cm. ve batıda 
127 cm. boyutlarında korunmuş sıvalı taş öbeğine rastlanmıştır. Taş öbeğinin 
üst seviyeleri batıda 3.77 m., doğuda 3.71 m. olarak ölçülmüştür. Bu sıvalı 
taş öbeğinin mezar olma olasılığına karşılık 446 mezar numarası verilmiş, 
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ancak mezar  ilk etapta açılmamıştır. 446 No.lu mezar yapısının doğusunda 
devam eden derinleşme çalışmaları sırasında üst seviyesi 3.40 m. olarak ölçü-
len ve kapağı korunmuş 443 No.lu taş lâhit mezara rastlanmıştır (Resim: 12). 
Uzunluğu 210 cm., genişliği 80 cm. olan, doğu-batı doğrultulu lâhit mezar 
içerisinden en az 4 bireye ait dağınık hâlde ve çok iyi korunmamış kemiklere 
rastlanmıştır. Lâhdin kuzeydoğusunda İ.Ö. 6.yy.a tarihlenen ve gövdesinde 
küçük bir parça eksiği olan bir adet bodur lekythos ve lâhdin kuzeybatısında 
çok parçalı olarak ele geçirilen lekythos HEC kodu altında toplanmıştır.

2013 yılı nekropolis kazıları nekropolis alanının kuzey sınırını belirlemeye 
yönelik olarak gerçekleştirilmiş olup yapılan kazı çalışmalarıyla bu saptan-
mıştır. Bölgede fay kırıkları konusunda araştırma yapmakta olan jeologlarla 
yapılan görüşmeler sonrasında, nekropolisin kuzeyinden geçen bir fay hat-
tının varlığı öğrenilmiştir. Nekropolisin kuzeyindeki bu çalışmalarda ortaya 
çıkarılan ana kaya üzerinde incelemeler yapan jeologlar bu görüşlerini doğ-
rulayan kanıtlara rastlamışlar ve nekroplisin kuzeyinde ortaya çıkarılan ana 
kayadaki güneye doğru ani seviye düşüşünü deprem sonrasında oluşan fay 
kırığı olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan kazı çalışmaları sırasında kuzeyde 
ele geçirilen mezarların tamamının bu fay kırığının güneyinde yer alıyor ol-
ması da bu fay kırığının İ.Ö. 4. yüzyıldan önce olduğunu ortaya koymuştur.  

2013 yılı kazılarında yeni açılan tüm açmaların üstü geçici trapez çatı örtü-
sü ile kapatılmış, çevresi de kafes tel ile çevrilerek güvenlik altına alınmıştır. 
Özellikle üç vardiya hâlinde görev yapan bekçiler ve güvenlik kameraları ile 
arazinin güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. 
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Resim: 1
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12
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AİZANOİ KAZISI 2013 YILI ÇALIŞMALARI

Elif ÖZER*

Aizanoi kazısının 2013 yılı çalışmaları 10 Haziran- 6 Eylül 2013 tarihlerin-
de 65 kişilik bir ekiple yürütülmüş1, kazı sezonu sonunda 20 adet envanterlik 
eser ve 214 adet etütlük eser Kütahya Müzesi’ne teslim edilmiştir. Yürütülen 
projeler: (1) dört alanda kazı çalışması: kuzey nekropoliste D9D ve D9E açma-
ları, H3A açması ve tiyatro kazısı; (2) restorasyon ve konservasyon çalışması: 
Tiyatro ön-restorasyon projesi ve küçük buluntuların konservasyon ve resto-
rasyonu; (3) Penkalas –Kocaçay projesi; (4) Paleolitik malzeme çalışması; (5) 
epigrafik araştırma2; (6) devşirme ve yüzeyde tespit edilen eserlerin dokü-
mantasyonu; (7) depo çalışması: eski kazı döneminden kalan malzemelerin 
veri tabanına aktarılması, nümizmatik çalışma; (8) Çavdarhisar Türk Dönem 
Sivil Mimarî Projesi ve Çavdar Figürleri dokümantasyonu; (9) kültürel miras 

* Prof. Dr. Elif ÖZER, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Arkeoloji Bölümü, Kampüs-Denizli/
TÜRKİYE. e-mail: eozer@pau.edu.tr

1 Kazı süresince özveriyle çalışan tüm kazı ekibine, Bakanlık temsilcimiz Fethiye Müzesi’nden 
Uzman Arkeolog Yılmaz Yeşilyurt’a, Aizanoi kazısı ana sponsorumuz Anemon Hotels’e, Kü-
tahya İl Özel İdaresi’ne, Macellum çalışmamızı destekleyen Halk Yatırım’a, Çavdarhisar Beledi-
ye Başkanı Sn. Halil Başer’e, 2013 kazısına değerli katkılarından ötürü Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, DÖSİMM Müdürlüğü’ne, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Pamukkale 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Bilimsel Araştırmaları Projeleri Koordinasyon Birimi’ne, Türk 
Tarih Kurumu’na kazımızı destekledikleri için teşekkür ederiz.

2 Epigrafik araştırma ile bağlantılı olarak devşirme ve yüzeyde tespit edilen mimarî eserlerin do-
kümantasyon çalışması Arkeolog Merve Taşez tarafından yürütülmüş ve Cereller, Kemaller ve 
Meydan Mahallesi’ndeki evlerde toplam 53 adet ve yüzeyde 5 adet olmak üzere toplam 58 adet 
mimarî plastik blok tespit edilmiş ve envanteri tamamlanmıştır (A13.MP01-53). 15 adet mezar 
steli, 6 adet mezar steline ait plaster parçası, 1 adet mezar steli akıtma kanalı bloğu, 1 adet am-
bon, 6 adet sütun ve parçası, 7 adet sütun başlığı, 1 adet friz parçası, 1 adet triglif- metop parçası, 
1 adet kapı söve bloğu, 1 adet düz mimarî blok, 2 adet kapı lento bloğu, 1 adet anta bloğu, 1 
adet mil taşı, 2 adet parapet bloğu, 1 adet plinthe, 3 adet sütun kaidesi, 1 adet altar, 1 adet yazıt 
fragmanı ve 1 adet toichobat olmak üzere toplam 53 adet mimarî plâstik blok envanterlenmiştir. 
Aizanoi’da yüzeyde Kıranbayır Mevki’de 1 adet yazıtlı mezar steli (A13.Y.MP05), 1 adet phallos 
(A13.YMP.02), 1 adet üçgen alınlıklı lahit kapağı (A13.YMP03) ve 1 adet mezar steli sıvı sunu 
çanaklı bloğu (A13.YMP04) tespit edilmiştir. Bunların 12 adedi ise yazıtlıdır.
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eğitim çalışması ve arkeojeofizik araştırmadır3. Bunun dışında ören yeri gü-
venliği4 ile kazı personeli ve işçilerin güvenlik ve iş koşulları üzerine çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Tapınak ve odeon’da eskiyen teller değiştirilmiştir. Kazı 
alanında iş güvenliği kapsamında önlemler alınmıştır5. Kütahya Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu tescil ve sit sınırlarının belirlenmesine yönelik 
olarak Kütahya Müzesi ve Kütahya Korumu Kurulu Müdür Vekili ile birlik-
te tespit çalışması gerçekleştirilmiştir6. Kazı deposunun bulunduğu alana bir 
adet prefabrik konteynır alınarak kazı evi alanı genişletilmiştir. Son olarak 
yayın çalışmalarına ağılık verilmiş, ayrıca ören yeri bilgilendirme tabelaları 
hazırlanmıştır. 

Kuzey Nekropolis D9D Açması

Elif ÖZER*

Tarık TÜRKÜSEVER

Ufuk BUZ

Kuzey Nekropoliste 2012 yılında kazılan D9A ile D8A açmaları arasında-
ki bağlantıyı anlayabilmek için 5 x 5 m. ebadında D9D açmasında 1028.350 

3 Bu çalışma Arş. Gör. Melda Küçükdemirci tarafından, İtalyan araştırma konseyi Consiglio Na-
zioanale Delle Richerce (CNR-Italy)’den Prof. Dr. Salvatore Piro ve Dr. Daniela Zamuner deste-
ğiyle yürütülmüştür. Kendilerine burada tekrar teşekkür ederiz. 

4 Aizanoi güvenlik kameraları 1. etap projesi tamamlanmıştır. Tapınak ve çevresine 2 adet kame-
ra, 2 adet klâsik aksiyon kamera, kazı evi girişine 1 adet klâsik aksiyon kamera, kazı evi bah-
çesine 2 adet klâsik aksiyon kamera, eser deposu bahçesine ise 3 adet klâsik aksiyon kamera 
takılmıştır. Faaliyette olan kamera sistemi tapınak alanındaki güvenlik kabininden yönetilmekte 
olup sürekli kayıt hâlindedir. 

5 İş Güvenlik Firması tarafından Aizanoi kazısı çalışma alanları incelenerek, risk değerlendirmesi 
yapılmış ardından arkeolog, öğrenci, işçi ve kazıya katılan uzman akademisyen personele iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş, sağlık taraması yapılmıştır.  

6 Meter Steunene kutsal alanı ve yamacında yer alan Kybele’ye ait olan kutsal mağara, Meter 
Steunene kutsal alanının devamında yer alan Karabulut Mevkii ve değirmeni çevresindeki nek-
ropolis, Antik Dönem baraj bendi, Demiroluk yolu yakınındaki Kızıltepe Mevkii’ndeki Kızıltepe 
Nekropolisi, Kıranbayır Mevkii’ndeki Kıranbayır Nekropolisi, Yalakkaya Mevkii’ndeki Yalak-
kaya Nekropolisinin tescil ve sit sınırlarının belirlenmesine yönelik tespit çalışması 29.08.2013 
tarihinde yerinde gerçekleştirilmiştir.

* Arkeolog Tarık TÜRKÜSEVER, Aizanoi kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. E-mail: tarikturkusever@
hotmail.com;

 Arkeolog Ufuk BUZ, Aizanoi kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. e-mail: aizanoikazisi@gmail.com
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m. kotta kazı başlatılmış ve 15.70 x 5 m. genişletilerek 1027.104 m. kotta ta-
mamlanmıştır. 5 adet (A13.D9D.M01-05) inhumasyon gömülü Basit Toprak 
Mezar tespit edilmiştir (Çizim: 1, Resim: 1). Yatış biçimi dorsaldır (B01-B05). 
Mezarların üstü sadece toprakla örtülmüş, M01 numaralı mezarın etrafı ise 
moloz taşlarla çevrilerek Sandık Mezar formu oluşturulmuştur. Mezarlardan 
2’sinde bireyin ağzında olmak üzere 3’ünde kharona verilen sikke tespit edil-
miştir. M01 No.lu mezar zeminine İ.S. 1. yy. ortaları ile son çeyreği arasına 
tarihlendirdiğimiz unguentarium7 yerleştirilmiştir. Mezarın üst toprağında 3 
adet (A13.D9D.M01.KB01-KB02), zeminde 11 adet demir çivi (A13.D9D.M01.
KB01) bulunması ise bireyin ahşap bir sedye ya da sandukada gömüldüğünü 
gösterir. Mezarın en üst toprağında unguentarium ile aynı tarihlere yerleştir-
diğimiz 3 adet pişmiş toprak terra sigillata kâse ve tabak ters konmuş hâlde in 
situ bulunmuştur (Resim: 2). Ters çevrilerek konulmaları ölüye ya da yeral-
tı dünyasına son sunu olarak yerleştirildiklerini akla getirir ama neden ters 
konuldukları hususu üzerine çalışmamız devam etmektedir. M03 No.lu me-
zarda, kemiklerin dağınık ve toplu hâlde tespit edildiği Birey 03’ün yüzünde 
pişmiş toprak mask (A13.D9D.M03.PT01) bulunmuştur (Resim: 3). Maskın 
alın ve sağ yanak ucunda ip deliği vardır. Mezarda ayrıca demir çiviler (A13.
D9D.M03.KB01-02) bulunması ahşap bir sedyede defnedildiğine işaret eder.   

Kuzey Nekropolis D9E Açması

Aizanoi Kuzey Nekropolisi’nde, D9A açmasının 2.15 m. kuzeyinde, karelaj-
da D9E olarak belirlenen 5 x 5 m. ölçülerindeki alanda 1028.994 m. kotta kazı 
başlatılmış ve 7.20 x 7 m. ebadına ulaşılarak 1027.874 m. kotta tamamlanmıştır 
(Çizim: 1). Kazıda 1028.074 m. kotta kremasyon gömülü, kuzeybatı-güneydo-
ğu yönünde Düz Plâka Kapaklı Mezar (A13.D9E.M01) bulunmuştur. Mezar 
74 cm. uzunluğunda, 47 cm. genişliğinde ve 3.5 cm. kalınlığında plâka kapak-

7 Envanter Numarası: A13.D9D.M01.PT04. En yakın örneği 2012 yılında Kuzey Nekropolis’te 
M05’te bulunmuştur (A12.D9A.PT11). Konteks malzemeyle birlikte, yayında Tip 1 grubunda 
değerlendirilmiş ve İ.S. 1. yy. ortaları ile son çeyreğine tarihlendirilmiştir. Bkz.: H. Korkmaz, U. 
Buz, “Aizanoi 2012 Kazı Sezonu Kuzey Nekropolis Unguentariumları”, Aizanoi 1, Bilgin Kültür 
Sanat Yayınları, Ankara, 2013, 59-78. , Tip, 1. Kat. 2, 61, Res. 2., Çiz. 1.
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la örtülmüştür. Mezarda yoğun kül tabakası, yanmış odun kalıntıları ve 11 
adet demir çivi tespit edilmiştir. Çivilerin (A13.D9E.M01.KB01) mezar için-
deki konumlarına dikkat edildiğinde bir sedye ya da sandukaya ait oldukları 
aşikârdır. Mezarda Kuzey Nekropolisin şimdilik en erken verisi olan ve İ.Ö. 
2. yy.a ait bronz sikke bulunmuştur (A13.D9E.M01.S01). Sikke Aizanoi’un 
bu dönemde bastığı Phrygia Epiktetos kentleri içinde geçerli olan “Savaşçı 
büstü/At” tipindedir (Resim: 4). D9E açmasının güney yönünde genişletilen 
alanının kuzeyinde 1029.094 m. kotta çeşitli formlarda seramik parçaları toplu 
hâlde bir arada tespit edilmiştir. Bunlar kâse, unguentarium, tabak, fincan, testi 
gibi kaplara ait parçalar olup hepsi kırıktır. Batıya doğru yayıldığı görülen 
seramik parçalarının tamamını kaplayan alan 2 m. uzunluğunda, 1.30 m. ge-
nişliğindedir. 2012 ile 2013 yıllarında çıkarılan mezarların yakınında ve aynı 
kotlarda bu alanın tespiti, buranın, gömüler için kapların kırılarak sunuldu-
ğu bir sunu alanı ya da mezar yemeği ardından kapların kırılarak bırakıldığı 
bir alan olduğunu düşündürür (Çizim:1). D9E açmasının genişletilen doğu 
bölümünde 1028.194 m. kotta dağınık durumda bir kafatası bulunmuş (Bi-
rey 01) ancak vücut kemiklerinin olmadığı tespit edilmiştir. Kafatasının D9E 
açmasının güneyinde ele geçirilen unguentariumlarla (A13.D9E.PT04-06) aynı 
alan ve seviyede bulunan unguentariumlar bu bireye ait mezar hediyeleri ya 
da eşyalar olduğuna işaret eder. Açmadaki seviye indirme çalışmasında 1 
adet pişirme kabı, 2 kâse, 1 kandil, 3 pişmiş toprak unguentarium (A13.D9E.
PT01-PT07), küçük buluntular (A13.D9E.KB01-11) ve bir adet Caligula Döne-
mine (İ.S. 37-41) ait bronz sikke (A13.D9E.S01) bulunmuştur. Unguentariumlar 
(A13.D9E.PT04-06) İ.Ö. 1. yy. ortaları ile İ.S. 1. yy. ortaları arasına8, kandili ise 
İ.S. 1. yy. son çeyreği ile 2.yy. arasına tarihlendirdik9. Sonuç olarak burada 
yapılan çalışma ile en erken gömünün İ.Ö. 2. yy.da başladığı ve diğer verilere 
göre de alanda defin ile alakalı tüm işlemlerin en geç İ.S. 1. yy. ortalarına git-
tiği ortaya çıkarılmıştır.   

8 Korkmaz-Buz 2013, 64-65, Tip 2, Tip 3, Kat. 14, 23, Resim 6-7.
9 D. M. Bailey, A Catalogue of The Lamps in The British Museum III.Roman Provincial Lamps, Londra, 

1988, Pl.: 42/Q2017; J. W. Hayes, Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Grek and Roman 
Clay Lamps, Toronto, 1980, Pl.: 42/ No.: 353.
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H3A Açması

Çavdarhisar İlçesi’nin batısındaki Eski Mezarlık’taki yuvarlak planlı 
mekânı ortaya çıkarmak ve işlevini anlamak için karelajda H3A olarak belir-
lenen ve 9 x 8 m. ebadındaki alanda kazı başlatılmıştır (Çizim: 2). Mekânın 
kuzeydoğu ve doğu blokları yöre halkının tarlalarına su taşımak için açtıkları 
su yolu nedeniyle tahrip edilmiştir. Mekânın kuzey ve doğu duvarları açıkta, 
batı ve güney duvarları toprak altındadır. Açmanın kuzeyinde su yolu için 
kazılan alan 1015.731 m., yapının üst seviyesi 1016.537 m., açmanın güneyin-
de bulunan dolgu toprağın üst seviyesi ise 1017.031 m.dir. 1016.537 m. kotta 
tamamen açığa çıkarılan mekân, yuvarlak planlıdır ve etrafı 19 adet düzleş-
tirilmiş yekpare kireçtaşı blokla çevrilmiştir. Monolit bloklar düzensiz irili 
ufaklı moloz taşlarla oluşturulan temel üstündedir. Temel, mekânın kuzey-
doğusunda ve doğusunda tahribat nedeniyle görülemezken, kuzey, güney ve 
batı bloklarının altında net şekilde izlenir. Yuvarlak planlı mekân kazısında 
elde edilen buluntular buranın mezar olarak tasarlandığını ortaya çıkarmış-
tır. Kazıda farklı kotlarda 5 mezar bulunmuştur. 1016.137 m. kotta, bir bireye 
(Birey 01) ait kafatası ve iskelet kemikleri dağınık durumda tespit edilmiştir. 
Bu alan A13.H3A.M01 (Mezar 01) olarak kayıt altına alınmıştır. 1016.027 m. 
kotta bir kafatası ve etrafında dağınık durumda vücut kemiklerine ait parça-
lar bulunmuştur (Birey 02). 1015.667 m. kotta yürütülen çalışmada bir birey 
(Birey 03) tespit edilmiş ve Mezar 03 olarak kayıt altına alınmıştır. Güneybatı-
kuzeydoğu yönünde uzanan birey dorsal pozisyonda yatırılmış, el ve ayak-
lar düz uzatılmıştır. İskeletin ölçülebilen uzunluğu 1.68 m., genişliği ise 0.27 
m.dir. 1015.309 m. kotta Pişmiş Toprak Plâka Kapaklı mezar tespit edilmiştir 
(A13.H3A.M04). Güneybatı-kuzeydoğu yönlü mezarın ölçülebilen uzunluğu 
1.90 m, genişliği ise 0.48 m.dir. Mezarda yanmış kemik ve odun parçaları ile 
birlikte kül ve yanık izleri tespit edilmiştir (A13.H3A.B04). Mezar zemininde 
unguentarium (A13.H3A.M04.PT01) bulunmuştur. 1015.347 m. kotta yapılan 
çalışmada bir diğer Pişmiş Toprak Plâka Kapaklı, kremasyon mezarla (A13.
H3A.M05) karşılaşılmıştır. Mezarın içi (A13.H3A.M05.PT01) ve dışında (A13.
H3A.M05.PT02) unguentarium bulunmuştur. Sonuç olarak mekânda tespit 
edilen buluntulara bakıldığında, mezara en erken Hellenistik Dönemde hatta 
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unguentariumlara10 (Resim: 5) göre tarihlendirilirse İ.Ö. 3. yy.ın ilk çeyreğinde 
gömü başladığı ve yuvarlak planlı bu mekânın İ.Ö. 3. yy.a ait bir tümülüs ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. Gömüler önce kremasyondur. Daha geç dönemlerde 
inhumasyon gömüye geçilmiştir. 2012 yılında başlanan nekropolis kazılarında 
ilk kez bu kadar erkene giden buluntular ve tümülüs mezar formuyla kar-
şılaşılmıştır. Bununla birlikte tümülüs mezar daha geç dönemlerde de alan 
mezarlık olarak kullanıldığı için çok tahrip edilmiş ve tümülüsün üst dolgu 
örtüsüne dair hiçbir iz kalmamıştır.  

Tiyatro Kazısı

Mustafa ÇİMEN*

2013 sezonu çalışmasında, 2012 yılı çalışmasında orkhestradan kule vinç ile 
kaldırılan sahne yapısına ait blokların altında kalan taşların ve dolgu toprağın 
kaldırılması ayrıca orkhestra çapının belirlenmesi için kazı yapılması hedeflen-
miş ve 9 alanda çalışma gerçekleştirilmiştir (Çizim: 3).   

T1 ve T2 Açmaları, Orkhestra, Podyum, Batı Parados ve Batı Cavea (Resim: 6)

Orkhestranın kuzeyinde 10.80 x 8.40 m. ölçülerinde T1 açmasında, alan 
eğimli olduğu için orkhhestrada 1010.585 m. kotta, açmanın kuzeyinde 1016.340 
m. kotta kazı başlatılmıştır. Kuzey caveaya ait krepis blokları, 1 adet Severuslar 
Dönemine ait bronz sikke (A13.T.S02), 1 adet İ.S. 2. yy.a tarihlendirdiğimiz 
pişmiş toprak kandil11 (A13.T.PT02), yüzeyde at nalı parçaları, farklı tipte de-
mir çiviler ve yüzeyden dolgu toprağı ile sürüklenmiş farklı formlarda günlük 
kullanım seramik parçaları bulunmuştur. T1 açmasının batısında 13x9 m. öl-

10 Benzer unguentariumlar için bkz: E. Pemberton, “Ten Hellenistic Graves in Ancient Corinth”, 
Hesperia 54, 1985, 271-307, Fig. 77-85., 54, 1985, 285, Fig. 80, no.2, 26; W. Rudolph, “Hellenistic 
Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with the Idols at Mycenae” BSA 73, 1978, 
213-233; 222, no. 51, 233.

* Y. Arkeolog Mustafa ÇİMEN, Aizanoi Kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. e-mail: mustafa-cimen@
hotmail.com

11 Karşılaştırma örnekleri için bkz: Bailey 1988, Pl.: 90/ Q2858; Hayes 1980, Pl.: 42/ No.: 366
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çülerindeki T2 açmasında orkhestrada 1012.253 m. kotta, açmanın kuzeyinde 
1015.740 m. kotta kazı başlatılmış, kuzey caveaya ait krepis blokları tespit edil-
miştir. Açmanın güneydoğusunda, 1012.410 m. kotta farklı form ve boyutlarda 
815 adet seramik parçası bulunmuştur. Depo ekibi tarafından yapılan incele-
meye göre, seramiklerin birbirine ait parçalarının yok denecek kadar azdır. Bu 
nedenle söz konusu alan muhtemelen seramik çöplüğü olarak kullanılmıştır. 
Orkhestradaki ot temizliğinin ardından, yüzeydeki moloz taşlar kaldırılmış, ar-
dından sahne yapısından düşen mimarî bloklar açığa çıkarılmıştır. Bu alanda 
1600 adet kırık mimarî parça bulunmuş, envanteri bittikten sonra doğu pa-
radosdaki mekâna tasnif edilmiş, üstleri muşamba ve çadır beziyle kapatılıp 
korumaya alınmıştır Ayrıca bu mekândaki temizlikte 17.5x12.5 cm. ölçüle-
rinde mermer bir heykele ait olan kol parçası (A13.T.H21) bulunarak depo-
ya taşınmıştır. Sahne binası frizlerinde betimlenen hayvan figürleri12 ile Eros 
figürüne ait 55 adet heykeltraşlık eserin envanteri yapılıp (A13.T.H01-55), kazı 
deposuna yerleştirilmiş ve bazıları tümlenmiştir (Resim: 7). Batı parados ile batı 
caveadan, doğudaki giriş kapısına kadar olan alanda 170 adet mimarî blok ve 
orkhestrada üç adet de demir ok ucu tespit edilmiştir. Sahne yapısının orta ana 
giriş kapısında podyum kısmındaki dolgu toprağın kaldırılması ile iki adet 
in situ podyum kaidesi (A13.T.MP01-02) açığa çıkarılmıştır. Zeminde kırmızı 
kum ve taş katkılı harç kullanıldığı ve harcın üstünde gri ve beyaz renkli mer-
mer plâkalar kullanıldığı tespit edilmiş, ayrıca mavi ve yeşil tessera parçaları-
nın bulunması da zeminin bir kısmının mozaikle kaplandığını düşündürmüş-
tür. Bu alanda 1 adet Geç Roma Dönemine tarihlenen bronz sikke (A13.T.S01), 
farklı tip ve boyutlarda çok sayıda demir çivi ele geçirilmiştir. Batı paradosta, 
yüzeydeki otların ve moloz taşların temizlenmesiyle analemmaya ait yıkılmış 
duvar blokları ve parascaenae’ya ait bloklar açığa çıkarılmıştır. Blokların birbi-
riyle bağlantısını sağlayan kurşun kenet parçaları ayrıca 1. caveaya ait oturma 
sıraları açığa çıkarılmış, bunun dışında bir adet cımbız ve tavan kasetine ait 
medusa başı (A13.T.H32) bulunmuştur (Resim: 8). Batı caveada 2012 sezonunda 
devrilen blokların kaldırılmasından sonra tespit edilen blokların altında kalan 

12 Orkhestranın güneydoğusunda girland-bukephalion betimlemeli friz bloğuna ait boğa başı (bukep-
halion, A13.T.H47) tespit edilmiştir.
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moloz taş ile dolgu toprak alınmış ve 10 adet in situ oturma sırası açığa çıkarıl-
mış ayrıca bir kerkides sırasının olduğu tespit edilmiştir. Batı caveanın üzerinde, 
üst caveadan sürüklenerek aşağıya gelen 55 adet krepis bloğu tespit edilmiş, 
alt caveaya ait oturma sıraları ise kısmen sağlam korunmuştur. Batı caveada 
birinci oturma sırası ortaya çıkarılmış, parapet ve parapet tacı in situ bulun-
muştur. Doğu caveada olduğu gibi buradaki blokların üstünde de kare formlu 
hatıl yuvaları vardır. Hayvan figürlerinin işlendiği frizlere ait parçalar ortaya 
çıkarılmış ayrıca temizlik çalışmasında bir adet bronz sikke (A13.T.S03) tespit 
edilmiş ancak kötü korunduğu için okunamamıştır.  

T3 ve T4 Açmaları (Çizim: 4)
Doğu cavea sağlam olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Caveanın batısında, 

tiyatronun orkhestra zeminine ulaşmak, zemin kotunu belirlemek, orkhestrayı 
sınırlayan doğu caveaya ait birinci oturma sırasını açığa çıkarmak ve orkhest-
rayı çevreleyen parapet duvarının yüksekliğini tespit için 1012.253 m. kotta 
ve 10 x 7 m. ölçülerinde T3 açmasında kazı başlatılmıştır. Yüzeydeki moloz 
taşların kaldırılmasının ardından sahne binası doğu duvarına ait yivsiz sütun 
gövdesi, konsollu geison bloğu, caveaya ait krepis blokları açığa çıkarılmıştır. 
Yüzeyde iki adet demir halka (A13.T.KB97, A13.T.KB103), üç adet demir at 
nalı parçası (A13.T.KB98) ve raptiye tipi çiviler bulunmuştur. Sahne binasına 
ait bloklar tespit edilmiş ve orkhestrayı çevreleyen parapet duvarının duvar ta-
cıyla beraber yüksekliğinin 130 cm. olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 11 x 
7.5 cm. ölçülerinde, malzemesi beyaz mermer olan, bir el parçası (A13.T.H43) 
tespit edilmiştir. Elinde asa gibi silindirik bir obje tutar. Bunun yanı sıra ayak-
kabısı ve üzerine düşen elbise kıvrımı net seçilen beyaz mermerden bir ayak 
(A13.T.H44) ve ayak başparmağı parçası (A13.T.H45), bir adet Geç Roma Dö-
nemine ait bronz sikke (A13.T.S04) bulunmuştur. 

Orkhestradaki kazıdan çıkarılan hafriyat toprağı Eti Bor Maden ve Seyitömer 
Linyit İşletmeleri’nden13 getirilen konveyörler ile sahne binasının güneyindeki 
6 x 6 m. ölçülerindeki beton zeminin güneyinde biriktirilmiş, çalışmanın son 

13 Burada bir kez daha Eti Bor Maden ve Seyitömer Linyit İşletmeleri’ne kazımızı destekledikleri 
için teşekkürlerimizi sunarız.
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günlerinde atılan bu kazı toprağının temizlenmesi için 12x12 m. ölçülerinde T4 
açması hazırlanmıştır. Hafriyat toprağının kaldırılmasından sonra yapılan sevi-
ye indirme çalışmasında olasılıkla İ.S. 2.yy.a ait Hermes tipinde chalmysli ve bir 
imparator ya da yöneticiye ait olduğunu düşündüğümüz çıplak erkek heykeli 
(A13.T.H46) bulunmuştur (Resim: 9)14. Alandaki çalışma, stadion sahne binası 
tarafından düşen 61 adet kireçtaşı bloğun mobil vinç ile tiyatronun güneybatı-
sında oluşturulan tasnif alanına kaldırılması ile devam etmiştir. Blokların üze-
rindeki kenet yuvalarında sağlam kalmış demir parçaları vardır. 

Tiyatro Ön-Restorasyon Çalışması 

Murat TAŞKIRAN*
Deniz AKALIN

Tiyatro sahne binası ait ön-restorasyon çalışmalarına, 2012 sezonunda ti-
yatronun güneydoğusunda hazırlanan tasnif alanının temizliğiyle başlanmış 
ardından tespit edilen blokların çizim çalışmasına geçilmiştir. Hem tiyatro 
sahne binası bloklarına ait bir tasnif alanı yaratmak hem çizimi yapılamayan 
blokların rölöve alımını kolaylaştırmak için belli aralıklarla mobil vinçle çalı-
şılmıştır. 2012 yılında tasnif edilen bloklardan tiyatro sahne binası 1. katına ait 
olanlar kendi aralarında gruplandırılarak ayrı ayrı alanlara yerleştirilmiştir. 
Çizim ekibinin yönlendirmesiyle, 1. kata ait olduğu tespit edilen sütun tam-
buru, korniş, arşitrav, tavan kaseti, friz bloğu ve sütun başlığı tasnif alanın-
da yeniden karelajlanarak; 1. kat için yeni tasnif alanına taşınmıştır. Bloklar 
kendi aralarında gruplandırılarak yapılan tasnifin ardından sahne binası 1. 
kat ön-restitüsyon çalışmasına başlanmıştır (Çizim: 5, Resim: 10). Çalışmada, 
daha önce doktora tezi yapan Mimar C. Rohn’un tezi15 mihenk taşı olmuştur.  
Tezde öngörülen restitüsyonu dikkate alarak bloklar değerlendirilmiş ve bu 

14 uz: 122 cm., gen: 59 cm., kal: 37 cm.
*  Arş. Gör. Murat TAŞKIRAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-

mü, Kampüs, Denizli/TÜRKİYE. e-mail: mtaskiran@pau.edu.tr
 Mimar Ayni Deniz AKALIN, Aizanoi kazısı heyet üyesi//TÜRKİYE. e-mail: adenissa@hotmail.

com
15 C. Rohn, “Der Theater-Stadion-Komplexvon Aizanoi”, (Von der Fakultät Architektur, Bauin-

genieurwesenund Stadtplanung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbuszur 
Erlangungdesakademischen Gradeseines Doktor – Ingenieursgenehmigte Dissertation), Berlin, 
2008.
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çalışmanın sonucunda 1. kata ait İon düzeninde yapılan sütun tamburların 
tümlemesi hem yeni tasnif alanında hem autocad programında çizilerek ha-
zırlanmıştır. Rölöve çizimleri ve arazi analiz çalışmasına göre 12 adet sütunun 
tümlenebileceği öngörülmektedir. Sütun tamburları mobil vinçle yeni tasnif 
alanına taşınmıştır. Ayrıca sahne binasına ait üst mimarî elemanları değerlen-
dirilmiş ve Rohn’un tezindeki çizimlerle karşılaştırarak blokların ait olduğu 
kat tespiti yapılmış, ardından 1. katta bulunanlar gruplandırılarak yeni tasnif 
alanına kaldırılmıştır. Sonuç olarak 1. kata ait 31 adet sütun tamburu, 19 adet 
sütun başlığı, 54 adet arşitrav, 22 adet tavan kaseti, 27 adet friz, 38 adet korniş 
bloğunun rölövesi alınarak çizimi yapılmış ve kataloğu bitirilmiştir. 

Küçük Buluntu Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Talibe ÇELİK*

Hatice KORKMAZ*

Laboratuvarda unguentarium, kandil, kâse, testicik, figürin, tabak, tek 
kulplu fincan gibi pişmiş toprak ve metal eserlerin restorasyon ve konservas-
yonu yapılmıştır. Eserlerin işlem öncesi durumu fotoğraflanmış ve belgelen-
miştir. Ardından cinsine göre tasniflenip, durumuna göre esere uygulanacak 
işlem belirlenmiştir. Uzun süre toprak altında kalan pişmiş toprak eserlerde 
çeşitli kimyasal etkiler nedeniyle tuzlanma ve sonraki süreçte kalker tabakası 
oluşmuş, bu da eserlerde kopma ve yüzeyinde dökülmelere neden olmuştur. 
Yüzeydeki tuzlanmayı temizlemek için pişmiş toprak eserler önce saf suda 
bekletilip tuzdan arındırılmış ve kalker tabakası yumuşatılmıştır. Ardından 
mekânik yöntemler uygulanmış ve kalker tabakası temizlenmiştir. Kırık par-
çalar hâlinde ele geçirilen pişmiş toprak eserler ise kâğıt bant, kum havuzu 
veya seramik tutamakları ile desteklenerek geri dönüşümlü yapıştırıcılar ile 
birleştirilmiş, eksik parçaları alçı ile tümlenerek esere form özellikleri yeniden 
kazandırılmıştır. Bu eserlerin kulp, tutamak ve bezemeli bölümlerinin eksik 
parçalarını bire bir tümlemek amacıyla eserin yapısına zarar vermeyen ve ka-

*  Restoratör Talibe ÇELİK, Aizanoi kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. e-mail: talibecelik@windowsli-
ve.com

 Y. Arkeolog Hatice KORKMAZ, Aizanoi kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. e-mail: aizanoikazisi@
gmail.com
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lıntı bırakmayan özel kalıp alma malzemeleri (Alginate, Dubligate) kullanıla-
rak özgün yapıya uygun tümleme yapılmıştır. Eserlerin tümlenen kısımları 
su bazlı akrilik boya ile eserin rengine uygun ama genelde bir, iki ton açık ya 
da koyu olmasına dikkat edilerek boyanmıştır. Renklerde bir, iki ton açık ya 
da koyu olmasını tercih nedenimiz; müdahale edildiğini göstermek ama ren-
gine yakın renklerle de estetik görünümünü bozmamaktır. 

Metal eserler fırça, bisturi, dişçi motoru gibi âletler yardımıyla üzerindeki 
toprak ve pulcuk şeklinde kendini kolayca bırakabilecek korozyon tabakasından 
fiziksel olarak arındırılmış, alkol veya saf su ile temizlenmiştir. Kırılan parçalar 
ise geri dönüşümlü yapıştırıcılar ile birleştirilmiş ve konservasyonu tamamlan-
mıştır. Depolama koşulları için plâstik zipli poşetler kullanılmış ve içlerine ne-
min yoğunlaşmasını engellemek için silika jel konulmuştur. Sonuç olarak 2012 
sezonunda bulunan 38 adet pişmiş toprak ve 31 adet metal etütlük eser, 2013 
sezonunda bulunan 26 adet pişmiş toprak ve 20 adet metal küçük buluntu en-
vanterlik eser ve 2 adet pişmiş toprak etütlük eser olmak üzere toplam 141 adet 
pişmiş toprak ve metal eserin restorasyon ve konservasyonu tamamlanmıştır.

Penkalas/Kocaçay Projesi 

O. Emre KÖSE*
Doğan PEÇEN

“Aizanoi Penkalas/Kocaçay Projesi”, ilk kez 2012 sezonunda nehir kıyısın-
daki blokların belgeleme ve ölçüm çalışmaları ile başlanan, 2013 sezonunda 
DSİ’nin yardımı ile şekillenen ve gelecek 2 yıl içinde tamamlanması hedef-
lenen bir projedir16. 2 köprü arasında Penkalas/Kocaçay yatağı içindeki dolgu 
topraktan ve Çayın içinden blokların bir kısmı kaldırılmış ve 85 adet mimarî 

* Uzman Osman Emre KÖSE, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü, Kampüs, 
Denizli/TÜRKİYE. e-mail: okose@pau.edu.tr

 Arkeolog Doğan PEÇEN, Aizanoi kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. e-mail: aizanoikazisi@gmail.
com

16 Çalışma, DSİ’nin araçları gönderme zamanına göre ayarlanarak, 17 Temmuz-19 Temmuz’da 
3 gün ve 22 Temmuz’da 1 gün, 14 Ağustos 16 Ağustos’ta 3 gün, 19 Ağustos-6 Eylül’de 17 gün 
olmak üzere toplam 24 gün aralıklarla sürdürülmüştür. Burada çalışmamızı destekleyen tüm 
DSİ personeline ve Kütahya İl Özel İdaresi tarafından temin edilen mobil vinç için Kütahya Özel 
İdaresi Genel Sekreteri’ne teşekkür ederiz. 
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blok ve parçasının envanteri tamamlanmıştır17. Yazıtlı bloklar, heykeller ve 
mezar taşlarının mobil vinç ile ulaşılabilir olanları kaldırılmış ve kazı depo-
suna taşınmıştır. Çayın koruma duvarına ait bloklar ile diğer mimarî bloklar 
için ortadaki dolgu toprak alınmamış ve bir tasnif alanı yaratılmıştır. Ortada-
ki dolgu toprak 2014 kazı sezonunda kaldırılacaktır. Ortadaki dolgu toprağın 
doğu ve batısındaki dolgu toprak ise kaldırılmış ve her iki yanından çayın 
akabileceği iki adet kanal geçici olarak DSİ yardımıyla hazırlanmıştır. Çayın 
kıyısındaki ve içindeki çalılar temizlenmiştir. Tasnif alanı ve çayın iki yanına 
takozlar üstüne yerleştirilen çoğu Penkalas’ın koruma duvarlarına ait bloklar 
ve devşirme malzeme olarak kullanılmış blokların etrafı tel örgüyle çevrilmiş 
ve uyarı tabelaları yerleştirilmiştir. Son olarak DSİ yardımıyla Çay suyunun 
debi ayarlanarak kontrollü akışı başlatılmış, Kütahya Müzesi görevlilerine ve 
Aizanoi’daki güvenlik görevlisine 401 adet mimarî plâstik ve bloğun fotoğ-
raflı katalog listesi, tasnif alanı krokisiyle teslimi ardından Penkalas/Kocaçay 
projesi 2014 sezonunda devam etmek üzere sonlandırılmıştır.

Çavdarhisar Türk Dönem Sivil Mimarî Projesi ve Çavdar Figürleri 
Dokümantasyonu

Kasım İNCE*
Mustafa BEYAZIT

Mustafa EKMEKÇİ
2013 sezonunda18, çalışmalar iki grup şeklinde yürütülmüştür. İlk grup 

evlerin tespit ve plân/kroki çizimini tamamlamış, ikinci grup arazide elde 

17 4 adet heykel, 1 adet heykel kaidesi, 19 adet mezar taşı, 5 adet akıtma kanallı sunu çukuru, 13 
adet dor sütunu ve 5 adet sütun parçası, 6 adet sütun başlığı, 2 adet kerkides, 3 adet sunak, 5 adet 
arşitrav, 135 adet koruma duvarına ait blok, 23 adet parapet bloğu, 1 adet konsol, 1 adet podyum 
kaidesi, 3 adet duvar kaidesi, 20 adet krepis, 8 adet korniş bloğu, 1 adet toichobat, 1 adet köprü 
ayağı, 1 adet anta, 5 adet anta kaidesi, 1 adet friz, 1 adet plaster başlık, 2 adet stylobat bloğu 
bulunmuştur. 

*  Prof. Dr. Kasım İNCE, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kampüs, 
Denizli/TÜRKİYE. e-mail: kince@pau.edu.tr

 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BEYAZIT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü, 
Kampüs, Denizli/TÜRKİYE. e-mail: hacivaz@gmail.com

 Arş. Gör. Mustafa EKMEKÇİ, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kam-
püs, Denizli/TÜRKİYE. e-mail: mekmekci@pau.edu.tr

18 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine “Aizanoi Ören Yeri 
Türk Dönemi Sivil Mimarisi” adlı proje sunulmuş ve kabul edilmiştir.



171

edilen veriler bilgisayar ortamına aktarmıştır. Çalışma sonucunda Çavdarhi-
sar’daki dört mahallede, inşa edildikleri dönemden günümüze kadar özgün 
durumlarını koruyan ve kısmen küçük değişikliklerle günümüze gelebilen 
25 adet ev tespit edilmiştir. Evlerin 12 tanesi iç sofalı, 12 tanesi dış sofalı ve 
1 tanesi orta sofalı plân tipindedir. Evlerin tespitleri yapılırken, plân tiple-
rinin yanı sıra, evler içindeki süsleme unsurları da belirleyici özellik olarak 
ortaya çıkar. Bunlar arasında tavan ve dolap süslemeleri yer alır. Evlerin 
genellikle baş odalarında karşılaşılan tavan ve dolap süslemeleri ahşaptan 
yapılmış ve iki şekilde uygulanmıştır. Bölgede tespit edilen evlerin 19’unun 
tavanı çökertmeli tavan şeklinde, 3 tanesinin merkezine ise sadece madalyon 
veya yıldız motifi yerleştirilmiştir. Odalarda bulunan bir başka süslemeli un-
sur ise dolaplardır. Ahşap malzemeden yapılan dolaplarda genellikle “s” ve 
“c” kıvrımlarıyla oluşturulmuş bezemeler yer alır. Ayrıca bazı örneklerde ise 
stilize edilmiş hayvan ve meyve figürlerine rastlanmıştır. Bir diğer çalışma 
konumuz sivil mimarî öğesi olan fırınlardır. Fırınlar mahalle fırınları şeklinde 
ortak kullanıma hizmet eden yapılardır. Bölgedeki dört mahallede şu ana ka-
dar tespit edilen fırın sayısı 5’tir. Fırınların plân – kroki çizimleri yapılmış ve 
envanteri tamamlanmıştır. İnşa malzemesi ve tekniğine bakıldığında, sadece 
ihtiyaca cevap verecek şekilde sade ve basit bir düzende yapıldıkları anlaşı-
lır. Zeminden yukarıya doğru sıralandığında iki kısımdan oluşmaktadır. Alt 
kısımda fırını ısıtmak için ateşlik bölümü vardır. Ateşliğin üstü ise taş veya 
tuğla malzeme ile ortasında daire biçiminde boşluk bırakacak şekilde kapatı-
larak, kubbeli pişirme bölümüne düz bir zemin oluşturulduğu anlaşılmakta-
dır. Ateşlik ve pişirme bölümlerinin açıklıkları, genellikle her iki açıklığı di-
key olarak saracak ve sınırlandıracak biçimde, tuğla malzeme ile niş şeklinde 
yapılmış ve bu niş genişliğinde dumanın çıkışı için baca ile sonlandırılmıştır. 
Bölgede sıkça karşılaşılan bir diğer sivil mimarî yapısı ambarlardır. Tamamen 
ahşap malzemeden yapılmış ve çivi kullanılmadan ahşaplar birbirine geçi-
rilerek oluşturulmuş, tahıl saklamak için yapılmış özel yapılardır. Şimdiye 
kadar tespit edilen ambar sayısı 5.dir. Ambarların hepsinde zemin ile temasın 
olmamasına özen gösterilmiş ya yerden yüksek blok taşların üzerinde ya da 
basit duvarların üzerinde yer almaları sağlanmıştır. Özellikle ardıç ağacının 
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kullanıldığı ambarlar, dikdörtgen plânlıdır. Dikdörtgen mekâna girişi sağla-
yan kapının, kemer ayağına kadar yükseltilmiş bölmeler ile ambarlar oluştu-
rulmuştur. Üstü alaturka kiremit kaplı beşik çatı ile örtülmüştür. Sivil mimarî 
örneklerinin yanında, 3 adet caminin tespiti de yapılmıştır. Camilerin plân-
kroki çizimi yapılmış ve envanteri tamamlanmıştır. 

Bir diğer çalışma alanı Zeus tapınağının pronaos duvarındaki kazıma re-
simleridir. Tapınağın pronaos kuzey dış duvarından başlamak suretiyle tüm 
figürler tespit edilmiş ve her figüre ayrı, ayrı envanter numarası verilerek fo-
toğraflanmış ve çizimi yapılmıştır. Alt sıradaki blok taşlarda toplam 64 figür, 
yazı, şekil, üst blok sırasında ise 85 figür, yazı ve şekil tespit edilmiş ve envan-
teri yapılmıştır. 

Depo Çalışması

Salih Okan AKGÖNÜL*

Depo çalışmasında daha önceki kazı ekibi döneminden kalan 813 adet 
buluntu kasası ve 27 adet pişmiş toprak künk 2. kazı deposuna taşınarak 
raflara yerleştirilmiştir. Kuzey Nekropolis D9D, D9E açmaları, tiyatro T1-T2-
T3-T4 açmaları, H3A açması, Penkalas (Kocaçay) Çayı, Kütahya Müzesi’nin 
yaptığı Yalakkaya Mevki mezar kurtarma kazısında bulunan, envanterlik-
etütlük olarak ayrılan eserlerin temizliği, çizimi, fotoğraflanması ve tasnifi ta-
mamlanmıştır. 2012 sezonunda Kuzey Nekropolis (D9A açması), tapınak alanı 
(L6A ve L6B açmaları), hamam palaestra kazısında ve Penkalas (Kocaçay) 
Çayı’nda bulunan seramik parçalarından 492 adedinin bilgisayar ortamında 
çizimi tamamlanmış ve 1936 adedinin, 2013 kazı sezonunda Kuzey Nekropolis 
ile tiyatro kazısında bulunan seramik parçalarından 854 adedinin ise Aizanoi 
veri tabanına girişi tamamlanmıştır. 2012 yılı kazısında bulunan ve etütlük 
olarak ayrılan 31 adet eser, restorasyon ve konservasyon çalışmasının ardın-
dan, envanterlik listesine alınmıştır. 2013 sezonunda 20 adet envanterlik, 212 
adet etütlük eser tespit edilmiş ve 17.06.2013 tarihinde açılan kazı deposu 
05.09.2013 tarihinde imzalanan tutanak ile kapatılmıştır. 

* Arkeolog Salih Okan AKGÖNÜL, Aizanoi kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. e-mail: aizanoikazisi@
gmail.com 
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Nümizmatik Çalışması

Hüseyin KÖKER*

2013 sezonunda toplam 20 adet bronz sikke, nekropolis ve tiyatro çalışmala-
rında ve bir kısmı yüzey buluntusu olarak ele geçirilmiştir. Sikkeler üzerinde 
yapılan çalışma 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. Yoğun bir toprak ve korozyon 
tabakasıyla kaplı sikkeler üzerinde mekânik temizlik yapılmış ve bu sayede 
20 adedinin teşhis edilmiştir. Buna göre ele geçirilen sikkeleri şu şekilde sıra-
layabiliriz: 2 adet Hellenistik Dönem (1 Epiktetos (Aizanoi), 1 belirsiz), 7 adet 
Roma imparatorluk şehir (1 Aizanoi, 1 Hypaepa, 5 belirsiz darphane), 10 adet 
Roma imparatorluk, 1 adet Osmanlı (V. Sultan Mehmet Reşat). Ele geçirilen 
sikkeler arasındaki en erken tarihli olanlar, Aizanoi kentinin İ.Ö. 2. yüzyılda 
darp ettiği, Phrygia Epiktetos kentleri içinde geçerli olan, “savaşçı büstü/at” 
tipini taşıyan bronz sikkedir. Roma İmparatorluk Dönemi şehir sikkeleri için-
de Aizanoi kentine ait olanı Caligula (İ.S. 37-41) Dönemine tarihlenmektedir. 

Paleolotik Dönem Araştırması

Berkay DİNÇER**

O. Emre KÖSE

2012 yılında Kuzey Nekropolis yakınlarında Orta Paleolitik Döneme ait taş 
âletlerle karşılaşılması üzerine19, 2013 yılında Aizanoi antik kenti çevresindeki 
Paleolitik buluntuların sistematik şekilde belgelenmesiyle ilgili olarak çalışma-
lar başlatıldı. Bölge Penkalas (Bedir Çayı) tarafından yoğun olarak aşındırıl-
makta olduğu için, araştırma öncelikle topografik haritalar yardımıyla seçilen 
aşınmaya dirençli yüksek düzlüklerde yürünerek gerçekleştirildi. Toplamda 

* Yrd .Doç.Dr. Hüseyin KÖKER/TÜRKİYE. e-mail: huseyinkoker@yahoo.com.tr 
** Arş. Gör. Berkay DİNÇER, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Prehis-

torya Anabilim Dalı/TÜRKİYE. e-mail: berkaydincer@gmail.com;
 Uzman Osman Emre KÖSE, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü, Kampüs, 

Denizli/TÜRKİYE. e-mail: okose@pau.edu.tr
19 B. Dinçer, A. U. Türkcan, F. Erikan, “Aizanoi 2012 Yılı Paleolitik Buluntuları”, Aizanoi – 1, Özer, 

E. (ed.), Bilgin Kültür Yayınları, Ankara: 2-8.
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tek bir GPS kaydında 47.5 km. mesafe yüründü. Aizanoi kenti çevresinde top-
lamda 12 adet Paleolitik buluntu yeri tespit edildi ve bunlara tespit edilme 
sırasına göre 001-012 arasında numaralar verildi. Paleolitik buluntu yerlerinin 
tamamı birincil ya da ikincil çakmaktaşı kaynaklarıyla yakın ilişkili olarak tes-
pit edilmiştir. Bölgede tespit edilen en eski Paleolitik buluntu yeri Alt Paleoli-
tik Döneme aittir. Bu buluntu yeri Meter Steunene kutsal alanının bulunduğu 
Karabulut Mevkii’nde yer almaktadır. Buradaki kalker kayalıkların üzerin-
deki düzlükte jeolojik olarak birincil durumdaki beyaz renkli çakmaktaşları 
yoğun olarak işlenmiştir. Bu Alt Paleolitik buluntu topluluğunu temel olarak 
iri Clacton yongalar oluşturur. Bunlarla birlikte Levallois çekirdeklerle de karşı-
laşılmıştır. 2013 araştırmalarında karşılaşılan diğer Paleolitik buluntular genel 
olarak Orta Paleolitik Döneme aittir. Bunlarda Levallois tekniğinin oldukça az 
oranlarda kullanımı ve yongaların ve düzeltili yonga âletlerin baskınlığı belir-
leyicidir. Özellikle vurgulanması gereken bir başka nokta da, çalışmalar sıra-
sında oldukça küçük boyutlu (2-3 cm.), tek vurma düzlemli çekirdeklerle kar-
şılaşılmış olmasıdır. Bu çekirdeklerin Epi-Paleolitik Döneme ait olması yüksek 
olasılıktır. Aizanoi antik kentinde Paleolitik araştırmanın ilk sonuçlarından en 
çarpıcı olanı, şüphesiz, bölgenin Paleolitik Dönemlerle ilgili olarak çok yüksek 
bir potansiyele sahip olduğunun ortaya konmuş olmasıdır.

Epigrafik Araştırma

Mustafa Hamdi SAYAR*

Aizanoi 2012 yılı sezonunda 13 adet, 2013 sezonunda 26 adet olmak üzere 
39 adet yazıt tespit edilmiştir. 2013 sezonunda bulunan yazıtların 10 adedi 
Çavdarhisar sivil mimarî çalışmasında evlerde devşirme malzeme olarak, 2 
adedi kentte, 14 adedi ise Penkalas Çayı temizlik çalışmasında tespit edilmiş-
tir. Bunlardan 2012 tiyatro kazısında bulunan ve tiyatro ekibi tarafından 3. 
yy.a tarihlendirilen anta bloğunda “Sestillios Severus’un” yazar.  Tahıl amba-
rında taşıyıcı eleman olarak kullanılan arşitrav bloğunda (A13.MP90.INC09) 
ise İmparator Commodus’a (İ.S. 180-192) ithaf edilmiş yapı yazıtı okunmakta 

* Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ 
Tarihi Ana Bilim Dalı/TÜRKİYE. e-mail: mhsayar@istanbul.edu.tr 
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ve Commodus’un 192’de öldürülmesinden sonra Roma senatosunda alınan 
lânetleme kararı uyarınca isminin yazıttan kazınmak istendiği görülebilmek-
tedir. Penkalas çalışmasında bulunan ve köprüye ait parapet bloğunda (A13.
MP107.INC10) ise bir Roma imparatoruna ve Aizanoi halk meclisine yapılan 
sunu ile birlikte köprü yapım ya da tamiratı üzerine bir yazıt tespit edilmiştir. 

Kültürel Miras Eğitim Çalışması

Hatice KORKMAZ*

2013 sezonunda Çavdarhisar ilçesine Urfa’dan gelen mevsimlik işçilerin ço-
cukları kazı evine davet edilerek Kültürel Miras Eğitim çalışması başlatılmıştır. 
Alan sorumluları tarafından çocuklara Aizanoi kazı alanları ve depo gezdiri-
lerek, bilgi verilmiştir. Arkeolojik gezinin ardından yavaş yavaş kazı ekibine 
alışmaya başlayan çocukların, onlar fark etmeden fotoğrafı çekilmiş, ardından 
kazı evi duvarına fotoğraflar asılmış ve son olarak “Aizanoi Kültür Elçisi” ser-
tifikası ile fotoğrafları hediye edilmiştir. Gün sonunda Aizanoi’da gördüklerini 
resimlemeleri istenmiştir. Kültürel miras eğitimi çalışmanın sonraki evrelerin-
de hem Urfa’dan gelen hem Çavdarhisar’da yaşayan çocukların istedikleri her 
zaman kazı ve kazı evine gelebilecekleri söylenmiş ve her iki grup da kazı ye-
meği ortak noktasında birleşerek kazı sonuna kadar ziyarete devam etmiştir. 
Bu ziyaretlerde Aizanoi ve arkeolojiye dair bilgiler “ders anlatır” biçimde değil, 
arkeoloji öğrencileri ile sohbetler esnasına verilmeye çalışılmış, doğal yolla bi-
linçlendirme tercih edilmiştir. Sonuç olarak, çocukların kültürel miras eğitimi-
ni anlamış ya da anlamamış olmalı uzun vadede test edilebilecektir. Bununla 
birlikte kazıya gelmeleriyle, arada kendi hayatlarından çıkmaları sağlanmış ve 
hiçbir şey yapamamış olsanız bile bilim aracılığı ile çocukları en azından kazıya 
geldikleri saatlerde mutlu etmeyi başarmış olarak, kazı ekibi de sosyal sorum-
luluğunu kendi adına gerçekleştirilmiştir. Büyüdüklerinde eğer hâlâ Aizanoi’u 
biliyor, hatırlıyor ve arkeolojik alanların korunması gerektiğini düşünüyorlar 
ise 2013 yılı çalışması başarıya ulaşmış olacaktır.

* Y. Arkeolog Hatice KORKMAZ, Aizanoi kazısı heyet üyesi/TÜRKİYE. e-mail: aizanoikazisi@
gmail.com
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DIE ARbEITEN IN PRIENE IM jAHRE 2013

Wulf RAECK*
İbrahim Hakan MERT

Axel FILGES

Die Arbeiten am Ort dauerten vom 31. 7. bis zum 21. 9. 2013. Sie standen 
unter der Leitung von Prof. Dr. W. Raeck. Assistenzgrabungsleiter war Prof. 
Dr. Hakan Mert von der Uludağ Üniversitesi in Bursa. Er leitete die Grabung 
während der Abwesenheit von W. Raeck wegen einer Exkursion vom 3. bis 
zum 14. September. Die Organisation führte PD Dr. A. Filges als stellver-
tretender Grabungsleiter durch. 

Das Ministerium für Tourismus und Kultur war durch Frau Güven Kayhan 
Sürücü vom Antalya Kültür Valıklarnı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
vertreten, der für ihr Engagement und Interesse herzlich gedankt sei wie auch 
Frau Hasibe İslam Akat, der stellvertretenden Direktorin des Milet Museums 
in Balat für Unterstützung in vielen Belangen. Es nahmen insgesamt 28 wis-
senschaftliche und studentische Mitarbeiter und Restauratoren teil. 13 einhei-
mische Arbeitskräfte wurden beschäftigt1.

*  Prof. Dr. Wulf RAECK / PD Dr. Axel FILGES, Goethe-Universität, Institut für Archäologi-
sche Wissenschaften, Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüne-
burgplatz 1, D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; w.raeck@em.uni-frankfurt.de; a.filges@
em.uni-frankfurt.de; 

 Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, T.C. Uludağ Üniversitesi, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü, 16059 Bursa/TÜRKİYE; ihmert@uludag.edu.tr. 

1 Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des Ministeriums für Kul-
tur und Tourismus für die Erteilung der Grabungserlaubnis und den Vertretern der örtlichen 
Behörden für ihre vielfältige Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Die Arbeiten wurden durch 
das Deutsche Archäologische Institut, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Leopold-Wer-
ner-Stiftung, die Uludağ Universität Bursa sowie die Freunde und Förderer der Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main finanziert.

 Die Übersetzung dieses Textes ins Türkische wird Frau Dr. Selma Gün verdankt.
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1. Restaurierung im Gelände, Ruinenpflege und Sicherungsmaßnahmen

Das im Antrag für 2013 vorgelegte Arbeitsprogramm wurde mit Ausnah-
me der Beendigung der Restaurierung des Theateproskenions (s. u.) umge-
setzt (Abb. 1 zeigt die gesamten Tätigkeitsbereiche). Im Einzelnen wurden die 
folgenden Maßnahmen für Reparaturen, Sicherung und Geländegestaltung 
durchgeführt: 

1. Die Neugestaltung und Pflege von Besucherwegen und Sicherung 
angrenzender antiker Mauern wurden fortgesetzt (Abb. 2). 

2. Für die zum Teil gefährdete Stützmauer nördlich der Athenastraße am 
Südende der Insula E 13 (Abb. 1,1) wurde eine fotogrammetrische Aufnahme 
durchgeführt. Darüber hinaus wurden die obersten etwa 120 cm der dahin-
ter befindlichen Auffüllung abgenommen und die sturzgefährdeten Steine 
der obersten vier Lagen entfernt (Abb. 3). Die akute Gefährdung an diesem 
Hauptbesucherweg ist damit beseitigt. Im kommenden Jahr sollen der be-
troffene Abschnitt der Mauer und die dahinter befindliche antike Auffüllung 
unter archäologischer Beobachtung vollständig abgetragen und Maßnahmen 
zur Präsentation dieses interessanten Bereiches für die Besucher getroffen 
werden.

3. Die 2010 begonnenen Arbeiten zur Sicherung der Mauerkronen der hel-
lenistischen Wohnhäuser im westlichen und zentralen Stadtbereich wurden 
fortgesetzt (Abb. 1,2). Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wur-
den geringfügige Veränderungen in der Arbeitstechnik und der Zusammen-
setzung der Mörtelmischung vorgenommen. So wurde ein dunklerer Sand 
als zuvor beigemischt. Beim Schließen von Fehlstellen und Fugen wird mehr 
kleinteiliges Steinmaterial verwendet als bisher. So wird die Nachhaltigkeit 
der Stabilisierungsmaßnahmen erhöht und gleichzeitig der antike Zustand 
zuverlässiger veranschaulicht.

4. Die 2011 begonnene Reparatur der Stützmauerecke zwischen dem Athe-
naheiligtum und dem Vormarkt (Lebensmittelmarkt) wurde abgeschlossen 
(Abb. 1,3). Wie vorgesehen, wurden die abgenommenen Mauerquader neu 
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versetzt, Fehlstellen und Verformungen wurden durch in Kalkmörtel vers-
etztes Bruchsteinmauerwerk ausgeglichen (Abb. 4). Die Mauern wurden mit 
Bruchsteinen hinterfüllt. So wird eine bessere Drainage gewährleistet als 
durch die antike Erdauffüllung. Die wiederaufgebauten Teile berücksich-
tigen die in antiker Zeit aufgetretenen Verformungen der Mauer, schließen 
aber eine erneute Einsturzgefahr aus. Die Versetzung der Quader gestaltete 
sich schwierig, da durch Verwitterung und sonstige äußere Einwirkung die 
Lagerflächen im Laufe der Jahrhunderte unregelmäßig geworden waren, so 
dass jeder Stein eine individuelle Lösung erforderte. An diesem von Touris-
ten viel besuchten Areal auf dem Weg zum westlichen Wohnviertel bietet 
sich nun ein harmonischer Anblick dar – und vor allem ist die Gefährdung 
von Besuchern durch herabfallende Quader gebannt. Gerade dieses Beispiel 
ist typisch für die Art der Geländepflege in Priene: Es wird viel Zeit und Geld 
investiert, um die Stätte zu erhalten. Die sichtbaren Restaurierungsmaßnah-
men beschränken sich auf ein wissenschaftlich vertretbares Maß und stechen 
aus der übrigen Ruinenlandschaft nicht heraus.

5. Die dringlichste und umfangreichste Sanierungsaufgabe in Priene stellt 
das römische Thermengebäude am Oberen Gymnasion dar (Abb. 1,4). Die an 
seiner Südseite bestehende akute Einsturzgefahr wurde beseitigt, in dem der 
Querschnitt des noch stehenden Abschnitts der Außenmauer, die den Schub 
der dort aufliegenden Gewölbetonne zu tragen hat, vergrößert wurde (Abb. 
5). Neben weiteren Sicherungsmaßnahmen wurden als Grundlage für die ge-
plante Sanierung des Baukomplexes ein Gutachten zur Statik und überblicks-
hafte Bauaufnahmen erstellt (Abb. 6. 7). Der daraus entwickelte Sanierungs-
plan ist auf zwei Jahre à 4 Monate ausgelegt. 

6. Im Rahmen der im Athenaheiligtum begonnenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und Anschaulichkeit dieses nicht nur für Prie-
ne, sondern die antike Baugeschichte wichtigen Heiligtums wurde ein Son-
dageschnitt aus dem 19. Jh. (Wiegand-Grabung) an der Südseite des Tem-
pels gesichert, gefestigt und neu präsentiert (Abb. 1,5). Er ist ca. 6 m lang, 
2 m breit und etwa 3 m tief (Abb. 8). Die Ausgräber des 19. Jhs. hatten den 
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Schnitt offen gelassen, um das Tempelfundament zu zeigen. Dieses ist nur 
im Westen unter dem Tempel vorhanden, da die Hauptbaumasse auf soli-
dem Felsuntergrund ruht. Die Ausgleichsschichten waren notwendig, da 
der Tempel in seinen Ausmaßen größer als das natürlich zur Verfügung ste-
henden Gelände geplant worden war. Auf dem Schnittgrund weit unterhalb 
des Stylobatniveaus fanden sich Bauteile mit Ornamentik, die im Laufe des 
letzten Jahrhunderts wohl in diese Grube geraten waren. Um ein weiteres 
Nachrutschen der Erde im Osten, Süden und Westen der Schnittkanten zu 
verhindern, wurden die Seiten mit Mauern aus Lesesteinen und Kalkmörtel 
gesichert, die sich deutlich von antikem Mauerwerk unterscheiden. Bei der 
Herstellung einer ebenen Grundfläche für die Südmauer kam das nördliche 
Ende einer in Nordsüdrichtung verlaufenden Trockenmauer zum Vorschein, 
die am Felsen kurz vor dem Tempelfundament endet (Abb. 9). Sie muss vor 
oder in zeitlicher Nähe zum Bau des Athenatempels entstanden sein. Die im 
Fundamentbereich gefundene Keramik stammt aus dem 4. Jh. v. Chr. Um die-
sen bedeutenden Baurest vielleicht noch aus den Anfangsjahren des Tempels 
dem Publikum sichtbar zu machen, wurde ein Stück in der modernen Um-
fassungsmauer ausgespart und ihre obersten Lagen an dieser Stelle auf einen 
Stahlträger gesetzt. Die Sondage wurde mit einem herausnehmbaren Gitter 
abgedeckt, das die Anschauung des Tempelfundaments und des Mauerrestes 
ermöglicht, aber auch das Hereinfallen von Besuchern oder Tieren verhin-
dern soll. Im kommenden Jahr soll dieses ‚Blickfenster’ auf die normalerweise 
nicht sichtbaren Tempelfundamente mit einer erläuternden Informationstafel 
ausgestattet werden, die auch dem Laien das Besondere dieser historischen 
Sondage und die Erkenntnismöglichkeiten vor Augen führt.

7. Um die von 1992 bis 1997 durchgeführte Restaurierung des Theaterpros-
kenions abzuschließen, waren in der Kampagne 2012 Vorbereitungen für die 
Herstellung und Versetzung eines Architravbalkens aus zementgebundenem 
Werkstein an der Ostseite des Theaterproskenions getroffen worden (Abb. 1,6). 
In den 90er Jahren waren solche Balken auf der Nordseite in den Abschnitten 
versetzt worden, in denen der antike Marmorarchitrav nicht mehr vorhanden 
war. Auf die Architrave wurden die in größerem Umfang erhaltenen oberen 
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Teile des Gebälks (Triglyphenfries und Geison) aufgelegt. Entsprechendes war 
auch für die Ostseite vorgesehen, ein kürzlich bekannt gewordenes originales 
Architravstück sollte in den Kunststeinbalken integriert werden.

Die Maßnahme wurde jedoch vom Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bö-
lge Kurulu Müdürlüğü mit Schreiben vom 23.08.2013 (1950 sayılı) nicht gene-
hmigt und weiter mitgeteilt, dass der in den 90er Jahren versetzte Architrav 
aus zementgebundenem Werkstein durch Marmor ersetzt werden solle. Da 
für diese Maßnahme bisher keine Mittel beantragt waren und zur Verfügung 
standen, wurde sie zunächst nicht durchgeführt.

Wie in jeder Arbeitskampagne wurden kleinere Reparaturen an zwischen-
zeitlich aufgetretenen Schäden verschiedener antiker Objekte ausgeführt.

An den genannten Arbeiten waren als Verantwortliche und Umsetzende 
A. Hoffschildt, F. Berger, A. Filges, D. Schubert und F. Schimpf beteiligt.

2. Innerstädtischer Survey und Architekturforschungen 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Hakan Mert (Uludağ Üniversitesi Bursa) 
wurde die 2012 begonnene Untersuchung des unmittelbar westlich der Agora 
gelegenen “Vormarktes” fortgesetzt (Abb. 1,7). Das gesamte Areal mit einer 
Fläche von etwa 42 x 20 m (ohne die Halle nördlich der Westtorstraße) ist bis-
her nur oberflächlich dokumentiert und in der Grabungspublikation von 1904 
(Th. Wiegand - H. Schrader, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchun-
gen in den Jahren 1895-1898 in Priene) lediglich in groben Umrissen publi-
ziert worden. Das genaue Aussehen der Anlage, die Funktion der einzelnen 
Elemente und die Baugeschichte sind bis jetzt ungeklärt (Abb. 10). Dies ist 
aber nötig, um diesen wichtigen Bereich im Zentrum der antiken Stadt den 
Besuchern zugänglich machen und erläutern zu können.

Das hier in Anlehnung an die Erstpublikation als “Vormarkt“ bezeichnete 
Areal wird an seiner Westseite von einem Felsklotz begrenzt, dem im Osten 
ein Podest (oder Podium) mit einer Treppe an seiner Nordseite vorgelagert 
ist. In der Mitte befindet sich vielleicht ein Peristyl. Im Süden wird die Anlage 
von einer Kammerreihe mit zentraler Treppe begrenzt, im Norden von einer 
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zweigeschossigen Halle. An der Nord- und Ostseite haben sich Verkaufsti-
sche erhalten. Das Areal wird an der Süd- und Westseite von den Häusern 
und an der Ostseite von der Westhalle der Agora begrenzt. Die Nordgrenze 
wird durch die südliche Terrassenmauer des Athena-Heiligtums bestimmt. 

Nach der Reinigung des Geländes von Strauchwerk und Piniennadeln 
wurde es zunächst für die tachymetrische Aufnahme vorbereitet (Festle-
gung des Koordinatensystems), anschließend die Vermessung durchgeführt 
und die im Vorjahr begonnene zeichnerische Aufnahme zur Erstellung eines 
Steinplans fortgesetzt und abgeschlossen. Diese Arbeiten betrafen:

1. Die Mauer westlich der Felsklötze an der Westseite; 

2. Der Bereich der zweigeschossigen Kaufhalle an der Nordseite mit den 
anschließenden Treppen an ihrer West- und Ostseite;

3. Die Marmortische und die dahinter liegenden Felsen an der Nordseite 
des Vormarktes;

4. Die südwestliche Räumlichkeit mit den Pfeilern;

5. Die Mauer südlich der sechs Kammern an der Südseite des Vormarktes;  

6. Die Westmauer der Agora, der Kanal davor und die Tischbeine im öst-
lichen Bereich des Vormarktes.  

Ferner wurden zeichnerisch Schnitte und Ansichten verschiedener Teil-
bereiche angefertigt sowie der gesamte Komplex fotografisch und schriftlich 
dokumentiert. 

Da das Gelände noch weitgehend von antikem Steinmaterial bedeckt ist, 
das die Ausgräber des 19. Jhs. dort gelagert hatten, waren erhebliche Aufräu-
marbeiten nötig, um die Begehungsfläche untersuchen und Feststellungen 
über das Bodenniveau treffen zu können. In der Osthälfte des „Vormarktes“ 
wurde in Ost-West-Richtung ein ca. 3 m breiter Streifen freigeräumt, der in 
Zukunft die Freilegung des verschütteten Bodens mit Hilfe einer entspre-
chenden Sondage ermöglichen soll.

Bis zur nächsten Kampagne sollen die Zeichnungen digitalisiert und der 
Steinplan erstellt werden. In der kommenden Kampagne soll dieser überprüft 



191

und fehlende Details ergänzt werden. Ferner soll eine größere Fläche frei-
geräumt und der Untersuchung zugänglich gemacht werden, so dass konkre-
te Ergebnisse zur Funktion der einzelnen Teilbereiche und zur Baugeschichte 
erarbeitet werden können. 

Die Arbeiten standen unter der Leitung von Hakan I. Mert und J. Engel, 
mitgearbeitet haben daneben Nihal Kardoruk, Beste Tomay, Buğra Kuru, Ce-
mal Berk Cengiz.

Nachdem in den vorangegangenen Kampagnen die Dokumentation und 
Vermessung der Stadtmauer durch U. Ruppe weitgehend abgeschlossen wor-
den war, wurden 2013 Kontrollen der bisher vorliegenden Ergebnisse vorge-
nommen und Details der Dokumentation ergänzt. Ferner wurde während der 
Kampagne an der Gesamtpublikation zur prienischen Stadtmauer gearbeitet. 

3. Keramikforschung, Kleinfundbearbeitung und -restaurierung

Die Dokumentation aller inventarisierten Funde wurde überprüft und ak-
tualisiert.

Die routinemäßige Erfassung des Fundmaterials aus den Grabungen bis 
2011 konnte weitgehend abgeschlossen werden. Außerdem wurden folgende 
Themen und Materialgruppen detailliert bearbeitet: Fundmaterial aus dem 
Felsheiligtum Ost, stratigraphisch aussagekräftige Schnitte aus den Insulae E 
13 und E 14 (Heiligtum der ägyptischen Götter), Erstellung einer Dachziegel-
typologie, Dokumentation der Fundmünzen.

Die Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen von Kleinfunden 
wurden fortgesetzt. 

Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Restaurierung von Fundkeramik aus 
den hellenistischen Zerstörungsbefunden der Insula D 2.

Die Fundbearbeitung wurde geleitet von B. Gossel-Raeck, U. Mandel und 
L. Heinze; für einzelne Fundgruppen und die Dokumentation der Neufun-
de waren verantwortlich M. Junghans, L. Picht, A. Langgartner, S. Neumann 
und M. Grabovac. Die Keramik- und Kleinfundrestaurierungen wurden von 
N. Heller durchgeführt.
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4. Sonstiges

Die Ergänzung bzw. der Austausch bestehender Informationstafeln ent-
sprechend den Vorgaben der Antikendirektion wurde in Angriff genommen. 
Dafür wurde die Hauptinformationstafel völlig neu gestaltet und an zwei 
wichtigen Punkten am Eingang und im Zentrum des Stadtgebietes aufge-
stellt. Eine Tafel an der Südkante des Athena-Temenos erläutert den Verlan-
dungsprozess des Mäandertales (Abb. 11).

In der Priene-Reihe ist erschienen: A. Hennemeyer, Das Athenaheiligum 
von Priene (Wiesbaden 2013). Im Frühjahr 2014 wird die Neuvorlage der prie-
nischen Inschriften erscheinen: R. Merkelbach – W. Blümel, Inschriften von 
Priene (Bonn 2014).

2013 YILI PRIENE ÇALIŞMALAR

Wulf RAECK*

İbrahim Hakan MERT

Axel FILGES

Priene ören yerindeki çalışmalar 31. 07. 2013 ila 21. 09.2013 tarihleri arasın-
da Prof. Dr. Wulf Raeck’in başkanlığında yürütülmüştür. Başkan Yardımcılı-
ğını Prof. Dr. Hakan Mert üstlenmiş ve W. Raeck’in bir eğitim gezisi nedeniy-
le kazıda bulunamadığı 3 – 14 Eylül arasında kazı çalışmalarını yönetmiştir. 
Ören yerindeki organizasyon çalışmalarını Doç. Dr. A. Filges başkan vekili 
sıfatıyla yürütmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Sayın Güven Kayhan Sürücü 

* Prof. Dr. Wulf RAECK / PD Dr. Axel FILGES, Goethe-Universität, Institut für Archäologische 
Wissenschaften, Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburg-
platz 1, D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; w.raeck@em.uni-frankfurt.de; a.filges@em.uni-
frankfurt.de; 

 Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT, T.C. Uludağ Üniversitesi, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü, 16059 Bursa/TÜRKİYE; ihmert@uludag.edu.tr. 
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tarafından temsil edilmiştir. Sayın Kayhan Sürücü’ye Milet Müze Müdür Ve-
kili sayın Hasibe İslam Akat’a her konudaki yardım ve desteklerinden dolayı 
içten teşekkürlerimizi sunarız. Çalışmalara toplam 28 bilim adamı, öğrenci ve 
restoratör katılmıştır. Güllübahçe Beldesi’nden 13 işçi çalıştırılmıştır1.

1. Onarım, Koruma ve Ören Yerinin Bakımı Çalışmaları 

2013’te sunulan çalışma programı, tiyatronun proskenionunun restoras-
yonun bitirilmesi dışında (bkz. aş.) tamamlanmıştır (Resim: 1 tüm çalışma 
alanlarını göstermektedir). Onarım, sağlamlaştırma ve arazi düzenlemesi ko-
nusunda aşağıda sıralanan şu çalışmalar yapılmıştır:

1) Ziyaretçi güzergâhlarının yeniden düzenlenmesi, bakımı ve buraya sı-
nır antik duvarların sağlamlaştırılmasına devam edilmiştir (Resim: 2).

2) E 13 insulasının güney bitiminde, Athena Caddesi’nin kuzeyindeki kıs-
men tehlike altındaki destek duvarında planlanan fotogrametik çalışmalar 
yapılmıştır (Resim: 1,1). Bunun da ötesinde, duvarın arkasında bulunan dol-
gunun yaklaşık 120 cm.lik üst kısmı ve en üstteki yıkılma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan dört taş sırası kaldırılmıştır (Resim: 3). Böylelikle ana ziyaretçi 
yolundaki akut tehlike ortadan kaldırılmıştır. Gelecek yıl, duvarın ilgili kısmı 
ile arkasındaki antik dolgu, arkeolojik gözlem altında tamamen kaldırılacak-
tır. Gelecek yıllarda bu ilginç alan ziyaretçiler için daha iyi ve düzenli bir şe-
kilde sunulmaya hazırlanacaktır. 

3) İkinci çalışma alanını kentin batısında yer alan Hellenistik evler oluştur-
muştur (Resim: 1,2). Bu evlerde duvar üstlerini sağlamlaştırma çalışmalarına 
2010 yılında başlanmıştı. Söz konusu duvar sığlaştırmalarına 2013 kampan-
yasında da devam edilmiştir. Geçen yıllardan edilen tecrübeler yardımıyla, 

1 Çalışma izni için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
ve çok yönlü destekleri ile yardımları için ismen Güllübahçe Belediyesi ve Milet Müzesi cemi-
yetine teşekkürü borç bilirim. Çalışmalar Alman Arkeoloji Enstitüsü, Alman Araştırma Birli-
ği, Leopold Werner Vakfı, Uludağ Üniversitesi Bursa ve Freunde und Förderer der Goethe-
Universität Frankfurt am Main tarafından finanse edilmiştir.

 Metnin Türkçe’ye çevirisi Dr. Selma Gün tarafından yapılmıştır.
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çalışma tekniği ve harç karışımının muhteviyatında çok az bir değişiklik ya-
pılmıştır. Bu bağlamda, daha öncekinden daha koyu renkli kum kullanılmış-
tır. Bozuk kısımların ve derzlerin kapatılmasında şimdiye kadar olduğundan 
çok daha küçük parçalı taş malzemesi kullanılmıştır. Böylelikle sağlamlaştır-
ma önlemleri kapsamında yapılanların daha uzun ömürlü olması sağlanmış 
ve aynı zamanda antik mevcutlar daha iyi görülür hâle getirilmiştir.

4) Onarım çalışmaları ile üçüncü çalışma alanını ise Athena Kutsal Alanı ile 
Pazar Önü (Et ve Balık Pazarı) arasındaki teras destek duvarı oluşturmuştur 
(Resim: 1,3). Burada 2011 yılında başlanan onarım işleri 2013 kampanyasında 
tamamlanmıştır. Söz konusu duvarda öngörüldüğü gibi, önce yerlerinden sö-
külen blok taşlar yeniden yerlerine oturtulmuş, kireçli harçla tutturulmuş kı-
rık taş duvar örgü tekniğiyle noksan yerler doldurulmuş ve biçimsiz kısımlar 
düzeltilmiştir (Resim: 4). Hatta üst üste gelen taş blokların tam oturması ve 
dengelenmesi için derzlerde ilave kurşun plâkalar da kullanılmıştır. Duvarla-
rın arkası kırık taşlarla doldurularak özellikle yağmur suları için antik toprak 
dolgusunun sağlayabildiğinden çok daha iyi bir drenaj imkânı elde edilmiş-
tir. Yeniden ayağa kaldırılmış kısımlarda, duvarların Antik Dönemde ortaya 
çıkmış deformasyonları gözetilmiş olup duvarın tekrar yıkılma tehlikesi or-
tadan kaldırılmıştır. Geçen asırlar zarfında blokların üst yüzleri hava şartları 
ve başka dış etkenler nedeniyle bozulduğu için, kesme taşların yerleştirilmesi 
zor olmuştur. Dolayısıyla her taş kendine has bir çözüm gerektirmiştir.  

Böylece batı konut alanına doğru yürümekte olan ziyaretçiler için bu böl-
gede uyumlu bir görüntü sağlanmış ve özellikle de aşağıya düşme tehlikesi 
gösteren duvar blokları tarafından turistlerin tehlike altında kalması önlen-
miştir. Bu çalışma Priene’de yürütülen koruma ve onarım çalışmaları için 
tipik bir örnek sunmaktadır. Söz konusu çalışma için üç kampanyalık süre 
gibi uzun bir zaman ve parasal kaynak harcanmıştır, bundaki amaç antik ka-
lıntıların orijinal şeklini korumaktır. Görülebilen restorasyon çalışmalarının 
bilimsel sorumluluk kapsamında yapılmasına önem verilmektedir ve bu res-
torasyonlar ören yeri içinde fazla dikkat çekmemektedir.  

5) 2013 kampanyasının dördüncü çalışma alanı ise Yukarı Gymnasion’da-
ki Roma Hamam Kompleksi’ydi (Resim: 1,4). Uzmanların yerinde yaptığı 
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incelemelere göre, bu yapı kompleksinde çok acil ve kapsamlı onarım ve sağ-
lamlaştırma çalışması yapılması gerekmektedir. Yapının güney cephesindeki 
akut yıkılma tehlikesi, üzerinde duran tonozun ağırlığını taşımak zorunda 
olan dış duvarın hâlâ ayakta olan kesiminin kalınlığının artırılmasıyla çözül-
müştür (Resim: 5). Ayrıca 2013 sezonunda yapı kompleksinin sağlamlaştırıl-
masına temel teşkil edecek bir statik raporu ve detaylı restorasyon projesi de 
hazırlanmıştır. (Resim: 6. 7). Buradan geliştirilen îslâh planı, dörder aylık iki 
kampanyaya yayılmaktadır. 

6) 2013 kampanyasındaki beşinci çalışma alanı Athena Tapınağı’dır. Söz 
konusu alan sadece Priene’nin en önemli tapınağı değil, aynı zamanda antik 
mimarlık tarihinin önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu kutsal 
alanda güvenliği ve görselliği arttırma faaliyetleri kapsamında, tapınağın gü-
ney kenarında bulunan 19. yüzyıldaki Wiegand kazılarından kalma bir son-
daj sağlamlaştırılmış, güvenlik önlemleri alınmış ve bu hâliyle ziyaretçilere 
sunulmuştur (Resim: 1,5). Söz konusu sondaj yaklaşık 6 m. uzunluğunda, 2 
m. genişliğinde ve 3 m. derinliğindedir (Resim: 8). Bu alanda 19. yüzyılda 
çalışan arkeologlar, tapınak temelini gösterebilmek için sondajı kapatmamış-
lardı. Bu temel sadece tapınağın batı tarafının altında korunmuştur. Çünkü 
tapınağın geriye kalan büyük bir kısmı doğal kayaya oturtulmuştur. Tapınak 
planlanırken doğal temel olabilecek kayalık alandan daha büyük tasarlan-
mıştır. Sondajın içinde geçen asır içinde zamanla buraya düşmüş bezemeli 
mimarî parçalar bulunmuştur. Doğu, batı ve güneyden daha fazla toprak 
kaymasını engellemek için, sondajın bu duvarları tarla taşı ve kireçli harç 
örgüsüyle sağlamlaştırılmıştır. Böylece bu yeni duvarların antik duvar ör-
güsünden belirgin biçimde ayırt edilebilmesi sağlanmıştır. Bu duvarlar, bu 
hâlde antik duvar örgüsünden bariz biçimde ayrılır. Güney duvar için düz 
bir temel düzlemi kazanabilmek amacıyla yapılan çalışmalar sırasında, ku-
zey-güney güzergâhında uzanan harçsız bir duvarın kuzey bitimi gün ışığına 
çıkmıştır (Resim: 9). Duvar, tapınak temelinin hemen önünde bir kayada son-
lanmaktadır. Bu duvar ya Athena Tapınağı’ndan önce ya da onunla hemen 
aynı zamanlarda yapılmış olmalıdır. Temel kısmında bulunan keramik, M.Ö. 
4. yüzyıla aittir. Priene’nin kuruluş evresine ait bu önemli yapı kalıntısını 
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ziyaretçiler için görünür hâle getirmek için destek duvarında bir kısım boş 
bırakılmış ve en üstteki taş sıraları bu kısımda çelik bir taşıyıcı üzerine otur-
tulmuştur. En son aşamada ise sondajın üzeri, tapınak temeli ile duvar kalın-
tısının görülebilmesine imkân tanıyacak, ama ziyaretçiler ve diğer canlıların 
içine düşmesini engelleyecek şekilde sökülebilir bir ızgara ile kapatılmıştır. 
Gelecek yıl normalde görülemeyen tapınak temeline bakış sağlayan bu “Pen-
cere” tarihi eski kazı sondajının önemini ziyaretçilere anlatan bilgilendirme 
levhasıyla donatılacaktır.  

7) Tiyatronun proskenionunda 1992’den 1997’ye kadar sürdürülen resto-
rasyon çalışmalarını bitirmek için, 2012 yılı çalışma sezonunda tiyatro pros-
kenionunun doğu cephesine yerleştirilmek üzere çimento bağlayıcı karışımlı 
bir architrav hatılının yapımı ve yerleştirilmesi için hazırlıklar yapılmıştır 
(Resim: 1,6). 90’lı yıllarda benzeri hatıllar kuzey cephede, artık antik mermer 
architravların bulunmadığı yerlere yerleştirilmişti. Bu architravların üzeri-
ne saçaklığa ait sayıca daha fazla korunagelmiş orijinal üst yapı elemanları 
(triglyph frizi ve geison) oturtulmuştur. Benzeri bir çalışma, doğu cephe için 
de öngürülmüştü. Kısa bir süre önce bulunan orijinal bir architrav parçası, 
yapay taş hatıla entegre edilecekti. Ancak bu çalışma Aydın Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.08.2013 ve 1950 sayılı yazısıyla 
reddedilmiş ve 90’lı yıllarda yerleştirilen beton karışımlı arkhitravın mermer 
bir architravla değiştirilmesi istenmişti. Böyle bir çalışma için önceden kay-
nak talebinde bulunulmadığı dolayısıyla da böyle bir maddî kaynağın olma-
ması nedeniyle bu çalışma şimdilik gerçekleştirilememiştir.

Tüm çalışma sezonlarında olduğu gibi, 2013 sezonunda da değişik antik 
objelerde bu arada ortaya çıkan tahribatlar, küçük tamir çalışmalarıyla gide-
rilmiştir.

Bu çalışmaların sorumluluğunu ve uygulanmasını A. Hoffschildt, F. Ber-
ger, A. Filges, D. Schubert ve F. Schimpf yürütmüşlerdir. 

2. Kent Alanı İçerisinde Yüzey ve Mimarî Araştırmaları 

Mimarî ve yapı tarihi  araştırmaları kapsamındaki çalışma alanlarının bi-
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risini, agoranın hemen batı bitişiğinde yer alan “Et ve Balık Pazarı” olarak 
adlandırılan yapı kompleksi oluşturmaktadır (Resim: 1,7). Bu alanda Prof. 
Dr. Hakan Mert (Uludağ Üniversitesi Bursa)’in başkanlığında 2012 yılında 
başlanan araştırmalara devam edilmiştir. Söz konusu alan yaklaşık 42 m. 
uzunluğunda ve 20 m. genişliğindedir. Et ve Balık Pazarı’nın şimdiye kadar 
sadece yüzeysel dokümantasyonu yapılmış ve burası 1904 yılı kazı yayınında 
(Th. Wiegand – H. Schrader, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuc-
hungen in den Jahren 1895-1898 in Priene) sadece kaba hatlarıyla yayımlan-
mıştır. Kompleksin tam olarak nasıl göründüğü, tek tek elemanlarının işlevi 
ve mimarlık tarihi şimdiye kadar açıklığa kavuşmamıştı (Resim: 10). Ancak 
bunlar, antik kentin merkezindeki bu önemli alanın ziyaretçilere açılması ve 
anlatılabilmesi için önemlidir.

İlk yayına gönderme yapılarak “pazar önü” olarak tanımlanan bu alanın 
batı kenarını bir kaya kütlesi sınırlamaktadır. Bunun doğusunda önüne, ku-
zey tarafında bir merdivenin yer aldığı bir platform (veya podyum) yerleşti-
rilmiştir. Ortasında belki  bir peristil yer almaktadır. Kompleks, güneyinde 
merkezî bir merdivene sahip bir oda sırasıyla, kuzeyinde ise stoa benzeri bir 
galeriyle sınırlanır. Kuzey ve doğu kenarlarında satış tezgâhları korunagel-
miştir. Alan güney ve batı kenarlarında evlerle ve doğu kenarında agoranın 
batı galerisiyle sınırlanmaktadır. Kuzey sınırını ise Athena Kutsal Alanı’nın 
güney teras duvarı belirlemektedir.

Alanın çalılardan ve çam yapraklarından temizlenmesinden sonra, önce-
likle sabit noktalar belirlenmiş ve total station ile ölçümler için hazırlık ya-
pılmıştır. Daha sonra ölçüm çalışması yapılmış ve taş planının hazırlanması 
için çizim çalışmalarına devam edilip bitirilmiştir. Bu çalışmalar şu alanları 
kapsamaktadır:

1. Batı tarafındaki kaya kütlesinin batısındaki duvar;

2. Kuzey tarafındaki stoa benzeri galeri alanı ile doğu ve batı bitişiğindeki 
merdivenler;

3. Mermer masalar ve pazar önünün kuzey tarafında masaların arkasın-
daki kaya;
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4. Payeli güneybatı bölme;

5. Pazar önünün güney tarafındaki altı odanın güneyindeki duvar;

6. Agoranın batı duvarı, önündeki kanal ve pazar önünün doğu kesimin-
deki masa ayakları.

Bunların dışında bazı kısımların kesitleri ve görünüşleri çizilmiş ve komp-
leksin tamamının fotoğraflı ve yazılı dokümantasyonu yapılmıştır.

Alan hâlâ geniş ölçüde, 19. yüzyıl hafirlerinin orada depoladıkları antik 
taş malzemeyle kaplı olduğu için, yürüyüş alanını inceleyebilmek ve taban 
seviyesini tespit edebilmek amaçlı geniş çaplı toplama derleme çalışması ge-
rekmiştir.

“Et ve Balık Pazarı”nın doğu yarısında doğu-batı güzergâhında, gelecekte 
uygun bir sondaj yardımıyla, üzeri toprakla örtülü tabanın açılmasına imkan 
verecek yaklaşık 3 m genişliğinde bir şerit taştan arındırılarak boşaltılmıştır. 

Bir sonraki çalışma sezonuna kadar çizimler dijital ortama aktarılacak ve 
taş planı çıkarılacaktır. Gelecek çalışma sezonunda bu plan, alanda kontrol 
edilecek ve eksik detaylar eklenecektir. Bunun dışında, daha geniş bir alan 
temizlenip açılacak ve incelenebilecek duruma getirilecektir. Böylelikle tek 
tek bölümlerinin işlevi ile mimarlık tarihi konusunda kesin sonuçlara ulaşı-
labilecektir.

Bu çalışmalar İ. Hakan Mert ve Julia Engel yönetiminde ve Nihal Kardo-
ruk, Beste Tomay, Buğra Kuru ve Cemal Berk Cengiz’in katılımlarıyla yürü-
tülmüştür. 

Daha önceki kazı sezonlarında U. Ruppe tarafından kent surlarının do-
kümantasyonu ile ölçülmesinin geniş oranda bitirilmesinden sonra, 2013’te 
şimdiye kadarki sonuçlar kontrol edilmiş ve bazı detaylar dokümantasyona 
eklenmiştir. İlâveten 2013 kampanyası kapsamında Priene Kent Surları konu-
lu yayın üzerinde çalışıldı. 

3. Seramik Araştırmaları, Küçük Buluntu Malzemelerinin Belgelenmesi ve 
İncelenmesi; Restorasyon Çalışmaları

Envanterlenmiş tüm buluntuların dokümantasyonu kontrol edilmiş ve 
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güncellenmiştir. 2011 yılına kadarki kazıların buluntu malzemesinin rutin 
kaydı, geniş ölçüde bitirilmiştir. Ayrıca şu konularla malzeme grupları üzeri-
ne detaylı çalışılmıştır: Doğu Kaya Kutsal Alanı buluntu malzemesi, E 13 ve 
E 14 (Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı) insulalarında stratigrafik açıdan sonuçlar 
veren açmalar, çatı kiremitleri tipolojisinin çıkarılması, sikke buluntularının 
dokümantasyonu.

Küçük buluntuların onarım ve korumasına devam edilmiştir. Burada ağır-
lık, D 2 insulasının Hellenistik yıkım tabakası buluntuları arasındaki keramik 
buluntuların restorasyonundaydı.

Küçük buluntu ve depo çalışmaları B. Gossel-Raeck, U. Mandel ve L. He-
inze tarafından yönetilmiştir. Diğer buluntu grupları ve yeni buluntuların do-
kümantasyonundan ise M. Junghans, L. Picht, A. Langgartner, S. Neumann 
ve M. Grabovac sorumlu olmuşlardır. Seramik ve küçük buluntuların resto-
rasyonu ise N. Heller tarafından gerçekleştirilmiştir. 

4. Diğer

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultu-
sunda, mevcut bilgi levhalarına yenilerinin eklenmesi veya bazılarının de-
ğiştirilmesi ele alınmıştır. Bunun için kentin genel bilgilendirme levhası ta-
mamen yeniden ele alınıp biçimlendirildi ve iki önemli noktaya, yani ören 
yeri girişine ve ana cadde kavşaklarından birisine dikildi. Menderes ovasının 
zamanla alüvyonla dolmasını gösteren bir levha ise Athena Kutsal Alanı’nın 
güney kenarına dikilmiştir (Resim: 11). 

Priene kazı ve araştırmaları kapsamında 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başında 
aşağıdaki yayınlar basılmıştır:

A. Hennemeyer, Das Athenaheiligum von Priene (Reichert Verlag Wies-
baden-2013)

R. Merkelbach – W. Blümel, Die Inschriften von Priene (Habelt Verlag 
Bonn-2014).
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Resim 2 : Ziyaretçi yollarının yapımı – çalışmaların önceki ve sonraki durumu.
Abbildung 2 : Herrichten von Besucherwegen (A. Filges).

Resim 3 :  Athena Caddesi destek duvarının kaldırılması.
Abbildung 3 :  Abtragen der Mauersteine an der Athenastraße vor Beginn der Arbeiten und am 

Ende der Kampagne 2013 (F. Schimpf).

Resim 4 :  Gıda Pazarı ile Athena Kutsal Alanı arasındaki duvarın köşesi. Çalışma esnasında 
ve sonrasındaki durum.

Abbildung 4 :  Mauerecke im Bereich des Vormarktes während und nach dem Wiederaufbau (A. 
Filges).
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Resim 5 :  Roma Hamamı. Destek ayağı kalınlığının artırılması, önceki ve sonraki durum.
Abbildung 5 : Einsturzgefährdeter Südteil des römischen Bades vor und nach der Verbreiterung 

der Mauerpartie (A. Filges).

Resim 6 : Roma Hamamı: Bugünkü durumu.
Abbildung 6 : Römisches Bad im Oberen Gymnasion: Aktueller Zustand (A. Hoffschildt).
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Resim 8 : Athena Tapınağı. Eski sondaj – çalışmalardan önceki ve sonraki durumu.
Abbildung 8 : Athena-Tempel. Altgrabungsschnitt vor und nach der neuen Einfassung und 

Präsentation (A. Filges).

Resim 9 : Athena Tapınağı: Yeni bululan duvar – Priene’nin en eski duvarı?
Abbildung 9 : Athena-Tempel. Die ergrabene Nord-Süd-Mauer – eine der ältesten Strukturen 

Prienes? (M. Junghans auf Plangrundlage von F. Schimpf).
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Resim 10 : Gıda Pazarı.
Abbildung 10 : Blick auf den Lebensmittelmarkt von Norden (H. Mert).

Resim 11 : Yeni açıklama levha.
Abbildung 11 : Aufstellung neuer Hinweisschilder (A. Filges).
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AINOS (ENEZ) 2013
Sait BAŞARAN*

Gülnur KURAP

ÖZET

Enez’deki çalışmalar; İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Viyana Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Römisch Germanisches 
Zentralmuseum Mainz, Köln- Kolonya Üniversitesi, Kiel Üniversitesi uzman-
larından oluşan ekipler tarafından 10.07.  - 10.11.2013 tarihlerinde gerçekleşti-
rilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Edirne Arkeoloji  Müzesi  uzman-
larından Şahan Kırçın’ın denetiminde yapılan çalışmalar, genel olarak  kazı, 
onarım, arkeojeofizik ölçümler, belgeleme, jeomorfolojik, topografik  ve çevre 
düzenleme, olmak üzere çok yönlü  yürütülmüştür. Kazılar bu yıl ağırlıklı 
olarak Su Terazisi Nekropolisi ile Kral Kızı Bazilikası’nda gerçekleştirilmiştir. 
Bununla birlikte, Ainos Ören Yeri’nin 1978 yılında yapılmış olan topografik 
planı, 2011 ve 2012 yılında olduğu gibi, bu yıl da test edilerek röper noktaları 

* Prof. Dr. Sait BAŞARAN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıkları-
nı Koruma ve Onarım Bölümü, Beyazıt-İstanbul/TÜRKİYE.

 Araş. Görv. Gülnur KURAP, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlık-
larını Koruma ve Onarım Bölümü, Beyazıt-İstanbul/ TÜRKİYE.

 Başkanlığımda yürütülen ve Bakanlık temsilcisi olarak Edirne Arkeoloji Müzesi uzman arkeo-
log  Şahan Kırçın’ın görev aldığı çalışmalara; Arş.Görv. Gülnur Kurap, Prof. Dr. Stefan Karwie-
se,  Yüksel Dede, Yrd. Doç .Dr. Levent Uncu, Ercan Erkul, İsmail Kaplanvural,   Dr. Thomas 
Schmidts, Guido Heinz, Prof. Dr. Helmut Brückner, Martin Seeliger, Dominik Brill, Dr. Dennis 
Wilken, Dr. Tina Wunderlich, Katrin Schwarzkogler, Heike Bücherl, Anja Kramer, Asuman 
Latzer-Lasar, Davit Schumann, Minh N.P.Schimmelmann, Arndt K.A.Schimmelmann, Stepha-
nie Merkel, Dr. Anna Pint, Jesmin Andersen, Clemens Mohr, Sarah Splettstösser ve öğrenciler; 
Mustafa Semih Tavukçu, Hazal Ongun, Selin Yalçın, Utku K.Kama, Esra Baş, Esra Erarslan, 
Nur Aylin Yılmaz, Eda Kübra Görür katıldılar. Yukarıda isimleri geçen kazı üyelerine özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve 
Viyana Ainos’u Sevenler Derneği parasal destek sağlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 
modern laboratuvar ve depo inşa ederek kazıya önemli katkı sağlamıştır. Adı geçen kurum ve 
kuruluşlara şükranlarımı sunarım. Kazı evimizi 365 gün süreyle bekleyen ve koruyan İstanbul 
Üniversitesi kamp bekçilerine,  su ve çamur içinde yüksünmeden  çalışan işçilerime teşekkür 
etmeyi zevkli bir görev bilirim.  
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haritaya işlenmiş, elde edilen veriler sayısal ortama aktarılmıştır. Ayrıca, Ai-
nos Ören Yeri’nde bugüne değin kazısı yapılan arkeolojik alanlar ve ayakta 
günümüze ulaşan kültür kalıntıları, yeni yapılan haritaya  işlenerek dijital or-
tama aktarılmıştır. Ainos limanlarının sınırlarını ortaya çıkartak ve Eskiçağda 
denizin kara içine uzanımını belirlemek amacıyla gerekli görülen alanlardan 
burgu yöntemi ile toprak örnekleri alınmıştır. Yapılan bu çalışmaları  sağ-
lam zemine oturtmak için başta Dalyan Gölü’nde ve çevresinde olmak üzere 
Ainos’un çeşitli yerlerinde jeoradar, jeoelektrik, manyetik ve sismik yöntem-
lerle ölçümler yapılmış, böylece toprak altında saklı olan birçok kalıntı tespit 
edilmiştir. Belgeleme çalışmaları kapsamında antik Ainos iç limanının 100 m 
.uzunluğundaki güney duvarı ve beş kulesinin  güneye bakan dış kısımları-
nın fotogrometrik yöntemlerle rölövesi yapılmıştır.  Bunlar dışında Kral Kızı  
Bazilikası’nın duvarlarında onarım ve koruma çalışmaları gerçekleştirilmiş-
tir. Arazide yapılan onarım çalışmalarında Has Yunus Bey Türbesi’nin kırık 
çatı kiremitleri sağlamlarıyla değiştirilmiştir. Ayrıca, kuzey ve batı cephe du-
varlarının dökülmüş olan derzleri yenilenmiştir. Kazı bitiminde,  İş Kur’dan 
sağlanan işçilerle Osmanlı Mezarlığı’nda onarım koruma  ve çevre  düzenle-
me çalışmaları ile ören yerlerinin temizlik çalışmalarına, müze denetimi ve 
Kazı Başkanlığı sorumluluğunda devam edilmiştir. 2013 kazı sezonunda ara-
zi ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, yayın çalışmalarına da ağırlık ve-
rilmiş ve sosyal sorumluluk kapsamında etkinliklere katkı sağlanmıştır. Mü-
zeler Haftası’nda Edirne Müzesi tarafından düzenlenen etkinliğin Enez’de 
gerçekleştirilen ayağında katkı sağlanmış, İstanbul Üniversitesi mensupları 
ile Enezliler’e Enez’in arkeolojisi, Enez arkeoloji kazılarının Ege dünyasın-
daki öneminin anlatıldığı konferanslar verilmiştir. Ayrıca, ilçe sakinlerinin 
kurmuş oldukları Kartopu Derneği’nin yapmış olduğu etkinlik  kapsamında, 
yerli halka, üzerinde yaşadıkları antik kentteki kalıntılar hakkında bilinç ka-
zandırmak ve bu kalıntıları benimseyerek duyarlılıklarını artırmak amacıyla 
kazı başkanlığı rehberliğinde eğitim amaçlı bir gezi gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmaların yanı sıra, ören yerinde mevcut anıt eserlere ilişkin bilgi panoları 
yenileriyle değiştirilmiştir. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından ya-
yınlanan “Enez: Doğal, Kültürel ve Turistik Özellikleri” isimli kitapta Ainos 
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kazılarına ilişkin bölüm tarafımızca kaleme alınmıştır. Ayrıca, İstanbul Üni-
versitesi Rektörlüğü,  kazı evinin yanına modern  bir laboratuvar ve depo inşa 
ederek kazıya önemli katkı sağlamıştır.  

1. 2013 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2013 Sezonunda kazı çalışmalarına iki alanda ağırlık verilmiştir. Bunlar-
dan biri M.Ö. 7. yy.dan  Bizans Dönemine değin kullanım görmüş olan Su 
Terazisi Nekropolisi, diğeri ise  Kral Kızı Bazilikası’dır.

1.1. SU TERAZİSİ NEKROPOLİSİ

Kazı çalışmaları, C4 plan karesinin kuzey yarısında, doğu-batı doğrultulu 
5.00 x 10.00 m. boyutlarındaki ST37 açmasında, 10 Temmuz - 27 Eylül günle-
rinde yürütülmüştür. Kazı sırasında  ortaya çıkan  mezarların bir bölümünün 
kesitlerde yer alması  nedeniyle açma, kuzey ve batı yönlerde genişletilerek 
7.00  x 11.00 m. boyutlarına ulaşmıştır. Bu genişletmeden sonra, yine kesitler-
den gelen amphoralar ve kiremit kapaklardan oluşan mezarlardan dolayı aç-
manın kuzey kenarında doğu-batı doğrultulu 1.00 x 4.00 m. boyutlarında bir 
cep açılmıştır. Çalışmalarda yaklaşık olarak 84.00 m2.lik alan, 252 m3 toprak 
araştırılmıştır. Açmada varılan ortalama derinlik 3.00 m.dir. Ancak bazı nok-
talarda kültür tabakasının son bulduğunu doğrulamak amacıyla 3.50 m.ye 
varan derinliklere ulaşılmıştır.

1.1.1. MEZARLAR

Açmada Roma, Hellenistik, Klâsik ve Arkaik Dönemlere tarihlenen, tip 
ve gömme tekniği bakımından çeşitlilik gösteren 86 mezar ortaya çıkmıştır.  
(Resim: 1)

1.1.1.1. BASİT GÖMÜLER

Araştırılan mezarların  23 tanesi basit gömüdür. Bunlar, bireyin toprağa 
açılan çukura sırt üstü  yerleştirildikten sonra üstünün toprakla örtülmesiyle 
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oluşturulmuş mezarlardır. Bu tip mezarların baş ve ayak ucuna çoğu zaman 
yassı bir taş ya da kiremit yerleştirilmiştir. Hediyeler genellikle iskeletin kalça 
hizasına konmuştur. 

1.1.1.2. KİREMİT MEZARLAR

2013 çalışmalarında kiremit tipi 7 mezar tespit edilmiştir. Stroterler genel 
olarak iskeletin altında ve üstünde, ölünün boyuna göre iki veya üç,  ya da 
üst üste gelecek şekilde ikişer adet konumlandırılmıştır. Stroterlerin iskeletin 
iki yanına üçer ya da ikişer adet karşılıklı dizildiği ve çatkı yapılmak suretiyle 
semerdam biçiminde mezar oluşturduğu örnekler de mevcuttur. Mezar yapı-
mında kullanılan stroterler, 40-46 cm. genişlik, 60-67 cm. uzunluktaki ölçüler 
arasında değişmektedir. 

Bu tip kiremit mezarlardan ilki açmanın kuzeybatısında, toprak yüzeyinin 
0,60 m. altında doğu-batı doğrultulu, uzunluğu 1.67 m., genişliği 0.54 m., yük-
sekliği 0.30 m. olan 1 numaralı kiremit mezardır. Mezar, uzun tarafta ikişer 
adet kiremidin karşılıklı çatılmasıyla semerdam biçiminde oluşturulmuştur. 
Baş ve ayak uçları dikine yerleştirilmiş yarımşar çatı kiremidi ile  kapatılmış-
tır. Yüzeye yakın olması nedeniyle bu mezarın üst tarafı, alanda önceki yıl-
larda yapılmış tarımsal faaliyetler sırasında kısmen tahrip edilmiştir. Meza-
rın kuzeydoğu köşedeki kapağının üzerinde altı adet figürin bulunmuş olup 
bunlar, mezarın Roma Dönemine (2. yy.) ait olduğunu göstermektedir. Taba-
nı sıkıştırılmış toprak olan mezarda, batı-doğu doğrultusunda dorsal olarak 
yatırılmış 155 cm. boyunda bir iskelet açığa çıkarılmıştır. İskeletin yüzü kuze-
ye dönük, eller göğüs hizasında birleştirilmiş ayaklar ise sola yatık şekildedir. 
Kafatası kırık ve eksiktir, ayak kemikleri ise bütün olarak korunamamıştır. 
İskeletin altında, sırt hizasında bir kısmı eksik demir bir mızrak ucu bulun-
muştur. 

Aynı tabakanın 0.90 m. seviyesinde 1 numaralı mezara benzer malzeme ile 
yapılmış  iki mezar daha tespit edilmiştir.  Ancak, her iki mezarın 1950’li yıl-
larda alandan geçirilmiş olan su borularının yerleştirilmesi sırasında  tahrip 
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edildikleri  anlaşılmıştır. Bu mezarlarda herhangi bir buluntuya rastlanma-
mıştır. Mezarlarda kullanılan kiremitlerin gerek ölçüleri ve gerekse biçimleri 
1 numaralı mezar ile benzer durumdadır. Açmada, Klasik Dönem tabakasın-
da da aynı malzeme kullanılarak yukarıda zikredilenlerle benzeşen mezarla-
ra rastlanmaktadır. 

Yukarıda sözü geçen mezarlardan ve geçmiş yıllarda araştırılmış olan aynı 
tipteki diğer mezarlardan elde edilen bulgular, Ainos’ta, kiremit çatkılı mezar 
yapımı geleneğinin  Klasik Dönemde başladığını, Roma ve Bizans Dönemle-
rinde de devam ettiğini göstermektedir.  

1.1.1.3. LÂHİT MEZARLAR

Açmada, biri kalker  taşından, beş tanesi  pişmiş toprak olmak üzere ölçü-
leri  kendi aralarında  farklılık gösteren altı lâhit ortaya çıkmıştır. 

A. Taş Lâhit

Bir kısmı açmanın batı profilinin içinde kalan bu lâhdin açılması için bir 
cep yapılmıştır. Mezarın  uzunluğu 208,5 cm.,  genişliği  68 cm., yüksekliği 
71.5 cm., iç derinliği 50.5 cm., cidar kalınlığı 9 cm.dir. Lâhit, ikisi semerdam 
biçimli dikdörtgen,  biri ise daha  küçük ölçekte dikdörtgenler prizması şek-
linde olmak üzere üç kesme taşla kapatılmış durumda bulunmuştur. Lâhit 
içinde, farklı iskeletlere ait dağınık kemikler ve batıya bakan uzun kenarın 
merkezinde bir çömlek parçasının içinde yakılmış kemik kalıntılarına rast-
lanmıştır. Mezar içinde, iskelet kalıntılarının yanı sıra, iki bodur lekythos, bir 
alabastron, bir bronz iğne ve bir demir strigilis bulunmuştur. Lekythoslardan 
biri üzerinde kırmızı figür tekniğinde yapılmış palmet motifi yer almaktadır. 
Ağız kenarı siyah firnisli olan diğer lekythosun gövdesinde ise ise siyah renk 
diyagonal çizgilerle yapılmış, baklava dilimi biçiminde kafes dekorasyonu 
bulunmaktadır. Çizgilerin kesişme yerleri beyaz noktalarla süslenmiştir. Her 
iki lekythos da M.Ö. 4. yüzyıla aittir. Lâhit içinde bulunmuş olan pişmiş top-
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raktan üretilmiş alabastron ise gövdesinde çift çizgi ile dört ayrı eşit kuşağa 
ayrılmıştır. Kuşaklardaki dekor periyodik olarak balık pulları,  siyah noktalar, 
balık pulları ve siyah noktalar şeklindedir. Boyun ve ağız rezerv bırakılmış 
olup dip kuşağı siyah firnislidir. Eser, M.Ö. 5. yüzyılın başlarına ait olmalıdır.   
Lâhit içinde bulunan iskelet ve kremasyon kalıntıları ile ortaya çıkan buluntu-
ların farklı dönemlere ait olmaları, lâhdin  M.Ö. 5.  ve  4. yüzyılın başlarında 
olmak üzere en az iki kez  kullanılmış olduğunu göstermektedir. (Resim: 2)

B. Pişmiş Toprak Lâhitler:

Bu yıl 37 numaralı açmada yapılan çalışmalarda Klâsik Dönem tabakasın-
da, dört adet  pişmiş toprak lâhit  ortaya çıkmıştır.  

Bunlardan ilki açmanın güney profilinde, 1.62 m. derinlikte yer almaktadır 
ve uzunluğu 1.90 m., genişliği 0.45 m., pervaz genişliği 0.10 m.dir. Lâhit, top-
rağın ağırlığı ve nemin etkisiyle birçok kırığı olmasına rağmen özgün biçimini 
korumuş durumdadır. Kapak olarak kullanılmış  stroterler parçalanarak  içi-
ne çökmüştür. Mezarda, düzgün biçimde sırt üstü yatırılmış iskeletin belden 
aşağısı mevcuttur fakat üst tarafına ilişkin herhangi bir veri günümüze ulaş-
mamıştır (Resim: 3). Mezarın batıya bakan baş ucu tarafında kırık durumda 
bir alabastron bulunmuştur. Mezarın tabakası ve formu nedeniyle M.Ö. 5. 
yy.a ait olduğu düşünülmektedir.

Bir diğer pişmiş toprak lâhit, açmanın güneybatı profilinde 1.70 m. de-
rinde doğu-batı doğrultusunda konumlanmaktadır. 2012 çalışma sezonunda 
ST30 açmasının kuzey profilinde görülmeye başlanmış ve ST30-M28 olarak 
numaralandırılmış olan bu lâhit, büyük kısmının henüz kazısı yapılmamış 
olan alanda yer alması ve zamanın dar olması nedeniyle açılamamıştır. Bu yıl 
açığa çıkarılan lâhdin kapakları üç adet stroterin bezeme panellerinin üzeri-
ne yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Çevresi iri blok taşlarla desteklenmiş 
olmasına rağmen, toprak altında birçok parçaya ayrılmış olan lâhit özgün 
biçimini kısmen korumaktadır. Mezar içinde sırt üstü yatırılmış bir iskelet 
tespit edilmiştir. İskeletin sağ ve sol yanlarında, yayvan biçimli kenarlarında 
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duvara asmak için ikişer delik  bulunan üç tabak, baş ucunda ise sarmaşık 
bezemeli bir lekythos bulunmuştur (Resim: 4). 

Lâhit, içi boşaltıldıktan sonra paketlenmiş ve bulunuş şeklini korur du-
rumda kaldırılarak laboratuvara taşınmıştır. Arazide başlayan konservasyon 
uygulamalarına laboratuvarda devam edilmiş ve akabinde restorasyonu ya-
pılarak eser ayağa kaldırılmıştır. Trapezoidal formlu bu lâhdin onarım son-
rası uzunluğu 193 cm., baş ucu panelinin genişliği 75 cm., ayak ucu paneli-
nin genişliği ise 63 cm.dir.  Eserin, baş  ve ayakucu panelleri ile yan kenar 
pervazlarının üzerinde kirli beyaz astar üzerine yapılmış zengin bir bezme 
çeşitliliği görülmektedir. Baş ucu paneli üzerinde Troya savaşından bir sahne 
yer almaktadır. Sahnenin ortasında çıplak vaziyette iki erkek figürü, (olası-
lıkla  Akhilleus ve Hektor)  kılıçlarla karşılıklı hamle yaparak savaşmaktadır. 
Bu figürlerin sol tarafında, kendi soluna doğru ilerleyen kollarını savaşçıya 
doğru uzatmış, onu destekler vaziyette, giyimli bir kadın figürü yer almakta-
dır.  Tanrıça Athena olması muhtemel bu figürün, giysisi uzun ve bol kıvrım-
lı olup siyah ve kırmızıyla renklendirilmiştir. Savaşır durumda betimlenmiş 
figürlerin sağ tarafında,  tapınağa sığınmış üç Troyalı kadından ikisi savaşı 
izlemekte diğeri ise olacakları bilircesine savaş sahnesine sırtını dönmüş va-
ziyette betimlenmiştir. Kadın figürlerinin de giysileri kırmızı ve siyah renkli, 
bol kıvrımlıdır. Ancak, panel üzerindeki boyanın dökülmesinden dolayı fi-
gürler ve  başları üstündeki isimleri net bir şekilde seçilememektedir. Sahne 
üst tarafta meander alt tarafta ise palmetlerle sınırlandırılmıştır. Lâhdin sağ 
ve sol pervazları üzerinde panolar içinde koşar vaziyette  erişkin iki çocuk 
figürü ile başlamaktadır. Ayak ucuna doğru devam eden panolar ise spiraller, 
örgü ve meander motifleriyle dekore edilmiştir. Ayak ucu panelinde kırmızı 
ve siyah renklerle yüksek kaliteli bir işçilikle yapılmış spiral ve palmet motif-
leri yer almaktadır (Resim: 5). Lâhit, M.Ö. 5. yüzyılın başlarına aittir. 

Açmada  170 cm. derinlikte ortaya çıkan diğer iki pişmiş toprak lâhdin 
ancak üçte birlik kısımları günümüze ulaşmıştır. Bunların içindeki iskeletlere 
ait dağınık durumdaki kemiklerin büyük bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. 
Bu mezarlarda bir adet kâse, iki adet lekythos ve bir adet tek kulplu gri kap 
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bulunmuştur. Mezarlar buluntuları nedeniyle M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısına 
tarihlenmektedir. 

1.1.1.4. SANDIK MEZARLAR

2013 sezonunda bulunan iki sandık tipi mezar da taş örgü tekniğiyle ya-
pılmıştır. Bunların bir tanesi kremasyon gömü için kullanılmış olup diğerinde 
birden fazla inhumasyon gömü tespit edilmiştir.

1.1.1.5. URNA MEZARLAR

Bu açmada bulunan urna mezar sayısı, diğer mezar tiplerine göre ve ön-
ceki yıllarda araştırılan açmalarda bulunan urna mezar sayılarına göre dikkat 
çekici bir şekilde fazladır. 

Ortaya çıkan 47 urnanın  biri oinokhoe, 35’i amphora, ikisi hydria, sekizi 
pithos ve biri dinos formundadır. Urna mezarların sayıca fazla oluşu 2013 yı-
lında kazılan sektörün bu tip gömüye ayrılmış bir alan olduğunu düşündür-
mekle beraber, bir inanç topluluğunun ya da eş kökenli bir grubun kültürel 
tercihinden veya ekonomik durumundan kaynaklanan bir tesadüf olup olma-
dığı sorusunu da akla getirmektedir. Bu konuya ancak nekropolün sınırları 
belirlenip tamamen kazıldıktan sonra yapılması planlanan istatistiklerle, nes-
nel veriler oluşturularak açıklık getirilebilecektir.

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi bu alandaki urnalarda en çok 
tercih edilen form amphoradır. Bunlardan bir tanesi (E13-ST37-M23) boya be-
zemelidir. Eser üzerindeki geometrik motifler kırmızı astar ile yapılmıştır. Bo-
yun-omuz birleşiminde bir, omuz-gövde birleşiminde bir,  gövdesinde iki ve 
gövde-dip birleşiminde bir adet kuşak vardır . Her iki kulpun başlangıcından 
dibe kadar inen dikey şeritler simetriktir. Kulp birleşim noktaları halka şek-
lindeki boya bezemesiyle belirginleştirilmiştir. Boyun-omuz ve omuz-gövde 
birleşimindeki kuşaklar arasında, eserin her iki yüzünde de yatay “s” motif-
leri vardır (Resim: 6). Eser Khios amphoraları ile özdeşleşmekte olup M.Ö. 
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7-6. yy.lara tarihlenmektedir. Bu amphora dışındaki urnalar çeşitli büyüklük-
te olup  gri ve ağırlıklı olarak kırmızı hamurlu kaplardır. Gri renkli kapların 
çoğu perdahlıdır. Nekropolisin genelinde, pithoslar da dâhil olmak üzere urna 
kaplarının tümünde bir yön birliğinden söz etmek olanaksızdır. Kaplardan 
bazıları dikey, bazıları yatay konumda, (ağzının baktığı yöne göre) doğu- batı 
veya kuzey- güney yönünde bulunmakta olup alandaki boş yer durumuna 
göre gelişigüzel yerleştirilmiştir. (Resim: 7)

1.1.2. KÜÇÜK BULUNTULAR

Açmada yapılan çalışmalarda, 13 bronz sikke, beş bronz obje, bir bronz 
bileklik, bir bronz pul, bir bronz anahtar, bir bronz fibula, bir bronz strigilis, 
bir bronz boncuk grubu (toplamda 40), iki bronz boncuk, üç bronz çivi, dört 
bronz iğne, bir bronz halka, bir bronz takı, bir bronz düğme, bir demir cüruf, 
bir demir âlet grubu (iki adet),  bir demir çivi, bir demir strigilis, bir demir 
kenet, bir demir mızrak ucu, bir gümüş halka, bir kurşun kenet, bir kemik 
düğme, bir cam figürin başı, bir cam yüzük taşı, 10 astragalos grubu (toplam-
da 188 adet), üç taş stel, yedi taş stel kaidesi, bir taş heykel parçası,  bir sü-
tun başlığı, beş pişmiş toprak ağırlık, bir pişmiş toprak boncuk/aplik grubu 
(toplamda üç adet), üç damgalı amphora kulpu, bir amphoriskos parçası, bir 
seramik modül grubu (toplamda beş adet), iki pişmiş toprak jeton, iki pişmiş 
toprak kapak, bir pişmiş toprak pyksis kapağı, bir pişmiş toprak pyksis, se-
kiz pişmiş toprak figürin, üç pişmiş toprak unguentarium, bir bezemeli vazo 
parçası grubu, bir kuşlu kâse parçası grubu, 42 lekythos (dördü minyatür, 
dokuzu bodur), bir bodur lekythos parçası, iki skyphos, bir çift kulplu kâse, 
11 kyliks, iki gözlü kâse, bir bolsal, yedi kotyle, bir pişmiş toprak biberon, se-
kiz pişmiş toprak kâse, 10 pişmiş toprak tabak, iki amphoriskos, 17 aryballos, 
bir pişmiş toprak karkhesion, beş alabastron (biri pişmiş toprak, dördü ala-
baster), dört pişmiş toprak kap, dört pişmiş toprak tek kulplu kap, bir pişmiş 
toprak  kandil, üç çömlek, bir minyatür çömlek, bir testi, iki minyatür testi, bir 
pişmiş toprak hydria, bir pişmiş toprak minyatür hydria, bir bezemeli dinos 
parçası, bir stamnos, 17 pişmiş toprak amphora, biri bezemeli iki pişmiş top-
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rak oinokhoe, bir pişmiş toprak minyatür oinokhoe olmak üzere; toplamda 
250 küçük buluntu ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan 107’si mezar buluntusu-
dur. Geri kalan 143 buluntu ise mezarların çevresinde bulunmuş olup hangi 
mezara ait olduğu tespit edilmesi olanaksız olan buluntulardır.

Açmada ortaya çıkan mezar tipi çeşitliliğinin yanı sıra, mezar hediyeleri 
de oldukça zengin bir envanter oluşturmaktadır. Bunlar arasında özellikle Er-
ken ve Orta Korinth dönemlerine ait çömlek grubu arasında yer alan skyphos 
ve aryballoslar (Resim: 8 ) ile Erken oryantalizan stilde (M.Ö. 7. yüzyılın son 
çeyreği)  yapılmış hayvan frizli oinokhoe (Res.9), yine M.Ö. 7. yüzyılın sonla-
rına ait karkhesion biçimli kupa (Resim: 10) ve M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına ait  
alabastronlar bu yıl Su Terazisi Nekropolisi’nde karşılaşılan önemli buluntu-
lar arasında yer almaktadır. Attika üretimi figürlü ve bitkisel dekorlu leky-
thoslar  ile yukarıda zikredilen buluntular, Ainos’un kuruluşundan itibaren 
ticaret alanında önemli bir kent konumunda olduğunu göstermektedir.  

1.2. KRAL KIZI BAZİLİKASI

   Prof. Dr. Stefan KARWIESE

 1. Dış Narthex’in Ortaya Çıkarılması 

2. Güney Şapel’deki Çalışmalar

3. Mermerli Havuz’un Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Çalışmalar 

4. Kilise Duvarlarının Çizimine  Devam Edilmesi  

5. Bütün Yapı Kalıntısının  Temizlenmesi  

1.2.1. DIŞ NARTHEKS

2012 yılında ortaya çıkarılmaya başlanan iç narteksin bu yılki çalışmalar-
la  4.75 m. genişlikte olduğu saptanmıştır. İç Nartheks’e ait kuzey duvarının 
Narteks’in dışına batıya doğru uzanması; burada bir Dış Nartheksin varlı-
ğına işaret etmektedir. Ancak,  bu mekânın batı  ucu henüz ortaya çıkarıla-
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mamıştır. Çünkü bu alanın üstünde bulunan yamaçtaki toprak kütlesi (7.00 
m. yüksekliğinde), kazının ilerlemesini engellemektedir. Doğu-batı yönünde 
uzanan,  1.00 m. genişlik ve 0.5 m. yükseklikte koruna gelen kuzey duvarının 
bu yıl ancak 6.00 m.lik  kısmı açığa çıkartılabilmiştir. Duvarın bu uzunluğu, 
Dış Nartheks’in İç Nartheks’ten daha büyük bir alanı kapladığını göstermek-
tedir. Bu noktada kazıya, önümüzdeki dönem devam edilebilecektir.  

Kuzeydeki duvarın en alt  bölümünde yer alan blok taşların üst seviyesin-
de tuğla izlerine rastlanmış olması, duvarın geç bir evrede yassı tuğlalar ile   
onarıldığını göstermektedir. Bu duruma yapı kalıntısının bütün duvarlarında 
rastlanmaktadır. Dış Narteksin şimdiye kadar ortaya çıkarılan bölümünde 
1.00 m.  genişlikte ve 1.00 m. yükseklikte doğu-batı yönünde uzanan harçsız 
devşirme  blok taşlardan inşa edilmiş ikinci bir duvarın yer aldığı saptanmış-
tır. Her iki duvarın kuzeyinde, harçlı tabanın üstünde taş yığınına rastlan-
mıştır. Bu taş yığınının adı geçen duvarın deprem sonucunda yıkılmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Dış narteksin ortasında yine doğu-batı yö-
nünde uzanan başka bir duvar kalıntısı ortaya çıkmıştır. Alışılmışın dışında 
Dış Narteks’i ikiye bölen bu duvarın kuzeyinde 4.80 m. genişlikte ayrı bir 
oda oluşturulmuştur. Bu şekilde bir mekânın ayrılması daha çok bir atriumun 
varlığına işaret etmektedir. Bu tür atriumlar genellikle kiliselerin batı bölüm-
lerinde olmaktadır. Nitekim  yukarıda adı geçen taş duvar temelin güney ta-
rafında 1.05 m. genişlikte, mermerden yapılmış bir merdiven ortaya çıkmıştır. 
Merdiven bir  bodruma doğru kıvrılarak aşağıya inmektedir. Merdivenin yan 
kenarları kireç harçlı taşlardan inşa edilmiş, üstü ise  tuğlalardan yapılmış 
bir tonoz ile örtülmüştür. Merdiven, 2.5 m. uzunluktan sonra (henüz kazı-
sı yapılmayan ) bir sahanlıkla sona ermektedir. Merdiven önce batıya daha 
sonra güneye doğru kıvrılmaktadır. Dış Narteks’in bodrumu içinde yer alan  
bu yapı kalıntısı 1.25 m.den sonra kaliteli kesme blok taşlardan yapılmış bir 
duvarla sonuçlanmaktadır. Henüz kesin olmamakla birlikte, bu bulgu, 2009 
yılında orta nefte ortaya çıkan  Nymphaion’a çok benzeştiğinden, burada da 
muhtemelen bir çeşme yapısı olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Merdiven üstündeki dolgu toprak içinde birkaç mimarî parçaya rastlan-
mıştır. Bu parçalar arasında  bir oktapoda benzeyen yarısı bitirilmiş öbür yarı-
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sı henüz bitirilmemiş çok süslü sepet biçimli bir Bizans başlığına rastlanmıştır 
(Resim: 11). 0.50 cm. yüksekliğindeki başlığın alt çapı 0.30 cm.dir. Başlığın ya-
nında büyük bir Ambo parçası ve bir korkuluk  bulunmuştur. Ayrıca  sütüna 
ait bir parça ile geometrik desenlerle süslü bir kabartma  ve bunların yanında 
bir Ambo korkuluğu da ortaya çıkmıştır. Tüm bu mermer parçaları, başka 
bir yerden (yani muhtemelen doğudaki Presbyterion’dan) buraya getirilmiş 
olmalıdır.   

İç Nartheks’in kuzeyinde, 5.5 m. genişliğinde bir odanın eklenmiş olması, 
kilisenin kuzeyinde muhtemelen başka yapıların da bulunduğuna işaret et-
mektedir.

1.2.2. GÜNEY NEF

Güney Nef’e ait apsisin batısında,  nefe göre daha geç dönemde  eklendiği 
anlaşılan 8.50 m. uzunlukta ayrı bir şapel yapıldığı kalıntılardan anlaşılmak-
tadır.  Bunun batısında daha geç bir evreye ait oldukları anlaşılan duvar  ka-
lıntıları yer almaktadır. Önümüzdeki çalışma dönemlerinde bu alanda yapı-
lacak araştırmalarla buranın işlevi anlaşılacaktır.

1.2.3. MERMERLİ HAVUZ

Kuzey Nef’nin batı kısmında 2012 yılı çalışmaları sırasında büyük  bir kıs-
mı ortaya çıkan havuz ve çevresinde bu yıl yapılan kazı sonunda sektör ta-
mamen açığa çıkarılmıştır. Zemin altında bulunan bu ilginç yapı 2.1 x 1.65 x 
0.7 m.  ölçülerindedir. Havuzun genişliği  1.00 m. olup ince mermer levhalarla  
kaplanmıştır. Ancak, kalıntılar havuzun sonraki bir dönemde  genişletildiğini 
göstermektedir. Bu havuzun  tabanında, üzerinde 13 delik bulunan bir taş 
yerleştirilmiştir. Havuzun tabanının altında hiçbir kanal veya kenarlarında 
hiçbir su borusunun olmayışı, bu küçük mekânın, sürekli su ile dolu olma-
dığını ve suyun kovalarla taşınarak  havuza döküldüğünü göstermektedir. 
Havuzun biçimi ve tabanında deliklerin bulunması, bunun cenazelerin yı-
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kanması için kullanılmış olabileceğini düşündürmekle birlikte,  önümüzdeki 
yıl burada yapılacak kapsamlı çalışma sonunda havuzun yapılış amacı kesin 
olarak çözümlenebilecektir.    

1.2.4. DUVAR ÇİZİMLERİ

Bu yılki kampanya sırasında Bazilika duvarları ekibimizde bulunan uz-
manlar  tarafından  çizilmeye başlanmıştır (Çizim: 1 - Resim: 12)

2. ONARIM-KORUMA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

2.1. MİMARî KALINTILARDA ONARIM-KORUMA ÇALIŞMALARI

Kral Kızı Bazilikası’nın kuzey nef’i ile narteksin doğu duvarında yer alan 
duvar ve payelerin yıkılmış ve dökülmüş kısımları sağlamlaştırılmış ve belirli 
bir seviyeye kadar özgün malzemeyle onarılmış ve sabitlenmiştir. Bu çalış-
malar için yıkılmış duvarların taş ve tuğlaları ile Horasan harcı kullanılmıştır. 
Ayrıca, bazilikanın güney nefin duvarında doğanın tahribatına maruz kalmış 
bir bölüm  de aynı malzeme kullanılarak onarılmıştır. (Resim: 13)

Has Yunus Bey Türbesi’nin çatısı su sızdırdığı için bütün kiremit örtüsü 
aşağı alınmıştır. Kiremitlerin altındaki bozulmuş harç temizlendikten sonra, 
çatı Horasan harcıyla tesviye edilerek, orijinal  kiremitler tekrar aynı yöntem 
ve teknik ile yerlerine yerleştirilmiştir. (Resim: 14) Ayrıca duvarların derzleri 
yenilenmiştir. 

2.2. KÜÇÜK BULUNTU KONSERVASYON VE RESTORASYONU

Bu yıl ortaya çıkan metal ve keramik buluntuların tümüne yakın bölü-
mü İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
Bölümü’nden mezun uzmanlar ve yine aynı bölümün öğrencileri tarafından 
temizlenmiş, konservasyonları yapılmış, kırık ve eksiği olanlar restorasyon 
ilkeleri çerçevesinde tümlenmiştir. Onarımda kullanılan maddeler geri dö-
nüşümlüdür.  



220

2.3. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Çevre düzenleme çalışmaları, Osmanlı Mezarlığı’nda gerçekleştirilmiştir. 
18 dönüme yayılmış mezarlıkta yer alan, büyük bölümü çalı ve toprak altında 
bulunan sandukalı lâhitler ve kitabeli mezar taşları ile ilgili çalışmalar kazı 
bitiminde İş Kur’dan sağlanan işçilerle, Müze denetimi ve kazı başkanlığı 
sorumluluğunda Kasım 2012-Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Mezarlığın büyük kesimi çalıdan arındırılmış, toprağa gömülmüş durumda 
bulunan mezar taşları açığa çıkarılarak ait oldukları mezarlara geçici olarak 
dikilmiştir. Taşların kimyasal temizliği ve kırıkların yapıştırılması işlemleri, 
mezarlıktaki temizlik ve kazı çalışmalarının bitiminden sonra yapılacaktır.

3. JEOARKEOLOJİ, JEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)’in desteklediği limanların araş-
tırılması projesi  Dr. Thomas Schmidts,  Prof. Dr. Helmut Brückner, Prof. Dr. 
Wolfgang Rabbel ve ekipleri tarafından yürütülmüştür.   

3.1. ÖLÇME ÇALIŞMALARI

Ölçme çalışmalarında arazide referans noktalarını belirlemek, çalışılan 
alanların ölçümü, arazide alınan ölçüleri dijital ortama aktarmak, kale duvar-
larının fotogrimetrik sistemle ölçülmesini sağlamak ve arazide yapılan jeoar-
keolojik araştırmaları ölçerek haritaya oturtmak hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda, Enez Ören Yerinde bundan sonra uygulanacak bütün pro-
jeler için 2012 yılında belirlenmiş referans noktalarına yeni noktalar eklenerek 
plana işlenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 57 sabit referans noktası belirlene-
rek dijital ortama aktarılmıştır (Harita: 1).

Ayrıca, Su Terazisi Nekropolisi’ndeki mezar örneklerinde, jeofizik çalış-
malarının sabit referans noktalarının belirlenmesinde, limanların jeomorfo-
lojisi için alınan karot noktalarının harita üzerinde yerleştirilmesi için ölçme 
çalışmaları yapılmıştır.
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Ainos bölgesinin daha iyi tanımlanabilmesi amacıyla arazi modellenmiş-
tir. Bunun için arazide GPS ve araba üstünde ya da sırtta taşınan antenli ölçü 
âleti (Rover) kullanılmıştır. Bu sistemle arazinin münhanileri ve arkeolojik 
kalıntılar plana işlenmiştir.

Mimarî kalıntılar 3D nokta bulutuyla taranarak referans noktalarıyla ça-
kıştırılmıştır. Bu yöntemle limanın güney duvarı ve kuzeydeki kuleler koor-
dinat sistemine oturtulmuştur. Kalenin altındaki limanı güneyden koruyan 
ve kale duvarında başlayıp batıya doğru uzanan mendirek ve  kulelerinin, 
(özellikle 3. ve 5. numaralı kuleler) fotogrometri yöntemi ile çizimleri yapıl-
mıştır (Çizim: 2)

3.2. JEOARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Helmut Brückner, Dr. Arndt Schimmelmann, Dr. Dominik Brill, 
Anna Pint, Stephanie Merkel, Daniel Hoppe ve Martin Seeliger’den oluşan 
ekibin çalışmaları 06 -28 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Amaç, 
antik Ainos kentinde önceki yıllarda yapılan paleografik ve jeoarkeolojik ça-
lışmaları alanda yaygınlaştırarak doğru sonuçlar elde etmektir. Bu nedenle 16 
adet karot alınmıştır (Resim: 15 - Harita: 1).

Hedef, antik Ainos (Enez)  çevresinde paleografik ve jeoarkeolojik araştır-
malar yaparak limanların ve arazinin değişim sürecini ortaya çıkarmaktır. Bu 
amaçla titreşimli delici âlet Cobra mk1 ile  7.5 cm. kalınlıkta, iç cidarı 5 cm. 
olan borular kullanılmıştır. Bu yılki çalışmada resimde görüleceği üzere 16 
adet karot  ve 5 adet açık kuyu incelemesi yapılmıştır. Alınan örnekler labora-
tuvarda değerlendirilerek sonuçlar belirlenecektir. 

3.3. JEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Jeofizik çalışmaları  Kiel Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Jeofizik 
Bölümü’nden Dr. Tina Wunderlich, Dr. Dennis Wilken, Ercan Erkul, Clemens 
Mohr, Sarah Splettstößer, Jasmin Andersen ve Kocaeli Üniversitesi Jeofizik 
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Bölümü’nden İsmail Kaplanvural’dan oluşan bir ekiple 15 Ağustos -5 Eylül 
2013 tarihlerinde, Taşaltı Lagünü’nde (8 No.lu ölçüm alanında jeomanyetik 
& jeoradar & sismik & jeoelektrik, 9 No.lu ölçüm alanında jeomanyetik yön-
temlerle), Dalyan Lagünü’nde (7,14,2 No.lu ölçüm alanlarında jeomanyetik, 
13 Nolu ölçüm alanında Jeomanyetik & Sismik, 11 No’lu ölçüm alanında Jeo-
magnetik & jeoradar yöntemleriyle), Şehir alanında (4, 5, 6 No.lu ölçüm alan-
larında jeoradar & jeolektrik yöntemleriyle), Şehir Dış Duvarı’nda (1, 3, 12, 15, 
16, 17 No.lu ölçüm alanlarında jeomanyetik yöntemle) ve Meriç Nehri bölge-
sinde (10 No.lu ölçüm alanında jeomanyetik yöntemle) gerçekleştirilmiştir.

Ainos şehrinin karadan denize geçiş kısımlarında yer altında kalmış olan 
yapılaşmaların jeofiziksel kara ve deniz yöntemleri ile araştırılması kapsa-
mında Ainos şehrinin liman olabilecek yapılarının temellerinin ve kıyı jeolo-
jisinin jeofiziksel yöntemlerle araştırılması, Ainos şehrinin şehir duvarlarının 
yeraltında olabilecek temellerin ve kuleler arasında olabilecek bağlantılarının 
jeofiziksel yöntemler ile araştırılması, böylelikle yerleşim  alanının yayılımı-
nın tespitinin yapılması amaçlanmıştır. 

Uygulamalar jeomanyetik, jeoelektrik, jedoradar ve sismik yöntemlerle 
gerçekleştirilmiştir.

Jeomanyetik alan değişimleri fluxgate gradient manyetometresi ile ölçül-
müştür. Bunun için bir el arabasına 6 adet gradient sensörü 50 cm. aralıkla 
ve bir deniz botuna 2 adet gradient sensörü 70 cm. aralıkla monte edilmiştir. 
Arazide manyetik el arabası 2 kişi tarafından ilerleme doğrultusunda yürü-
tüldüğünde 50 cm. aralıklı birbirine paralel 6 manyetik profil üzerinde sani-
yede 10 değer kayıt edilmiştir. El arabası yaklaşık 0.6 m/s hız ile yürütülmüş 
ve Differencial-GPS ile arazi koordinatları saniyede 1 kez ölçülerek el arabası 
üzerine monte edilmiş olan kitap bilgisayara aktarılarak gidiş yönü on-line 
olarak kontrol edilmiştir. Denizde yapılan ölçümlerde manyetik âletleri ta-
şıyan bot rüzgâr ve su akıntısına rağmen mümkün olduğunca düz profiller 
üzerinde seyir ettirilmiştir. (Resim: 16)

Jeoelektrik ölçümler RESECS-Multi-elektrod-Sistemi ile yapılmıştır. 16 m. 
ile 100 m.ye kadar varan profiller üzerinde elektrotlar 0.2 m. ile 1 m. aralık-
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larla yere çakılmıştır. Her bir profil üzerinde Dipol-Dipol, Wenner yöntemleri 
ölçülmüştür. Böylece ölçüm âleti tarafından ölçüm geometrisine bağımlı ola-
rak yerin zahiri elektriksel direnci tespit edilmiş ve daha sonra RESINV2D 
(Loke & Barker 1997) ters çözüm programı ile gerçek elektriksel dirençler ve 
derinlikler hesaplanmıştır.

Jeoradar ölçümleri tek kanallı GSSI-SIR-3000 âleti ve 200 MHz ve 400 MHz 
antenleri ile gerçekleştirilmiştir. Koordinatlar yine ölçüm sırasında on-line 
olarak Diffrencial-GPS-Sistemi ile kayıt edilmiştir. Profiller 30 cm. aralıklı öl-
çülmüştür. Profil içi her 2 cm. için bir scan kayıt edilmiş, ayrıca, 2 boyutlu 
profiller bir data prizmasında bir araya getirilip yere paralel zaman kesitleri 
oluşturulmuştur.

Sismik ölçümlerinde çekiç ile sismik dalgalar yer içine gönderilmekte ve 
jeofonlar ile algılanmaktadır. Sismik ölçümler Geometrik-GEODE-Sistemi ile 
yapılmıştır. Uzunluğu 12 m ile 60 m ye kadar varan profiller üzerinde jeofon-
lar 0.2 m ile 0.5 m aralıklarla yere takılmıştır. 

Her bir profil üzerinde SH-dalgaları ve P-dalgaları ölçülmüştür. Ölçülen 
profiller üzerinde yansıyan dalgalar değerlendirilmiş ve yüzey dalgalarının 
saçılımı araştırılmıştır. Deniz sismiğinde elastik dalgalar bir piezo elektrik 
kaynak ile su içinde üretilmiş ve bunların yer içindeki yansımaları 2 adet 
hidrofon ile kayıt edilmiştir. Sismik kaynak ve hidrofonlar bir deniz botu ile 
taşınmıştır (Res.16)

Sonuç olarak Taşaltı Lagünü’nde yapılan jeomanyetik ölçümlerde liman 
yapıları ile ilgili olabilecek anomaliler görülmüş ve jeoradar, sismik ve jeoe-
lektrik yöntemlerle detay ölçümler yapılmıştır. Dalyan Lagünü’nde yapılan 
ölçümlerde, 7 No.lu ölçüm alanında 2 adet duvar yapısı gelebilecek anoma-
lilere rastlanmıştır. Buna ek olarak birbirine paralel ve karadan denize dik 
olarak uzanan 2 adet liner anomali ölçülmüştür. 2, 11, 13 ve 14 No.lu ölçüm 
alanlarında anomalilere rastlanmamıştır. Şehir alanındaki 4, 5 ve 6 No.lu alan-
larda ölçülen jeofiziksel yöntemler şehir duvarı kuleleri arasında herhangi bir 
bağlantının bulunduğuna dair anomaliler göstermemektedir. Şehir dış duva-
rındaki 1, 12 ve 16 No.lu ölçüm alanlarında şehir duvarının güzergâhından 
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gelen anomaliler tespit edilebilmiştir, diğer alanlarda anomalilere rastlana-
mamıştır (Harita 7-8). Meriç Nehri bölgesinde geniş alanda yapılan ölçümler-
de liman yapılarından gelebilecek olası anomaliler saptanmamıştır.

4. DEPO ÇALIŞMALARI

4.1. GEÇ ROMA DÖNEMİ KERAMİK ÇALIŞMALARI

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)’in desteklediği proje ekibi üyesi 
Asuman Lätzer (Köln Üniversitesi) 2013 yılı çalışmaları kapsamında kazıevi 
deposunda korunmakta olan Roma Dönemi keramik buluntularının çizim ve 
dökümantasyon çalışmalarına başlamıştır. Depoda bulunan bütün kasalar ta-
ranarak 379 parçanın çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi yapılmıştır.   

4.2. SU TERAZİSİ NEKROPOLİSİ BULUNTULARININ TASNİFİ VE 
YENİ YAPILAN DEPONUN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Depolarda kasalar içinde korunmakta olan Su Terazisi buluntusu çanak 
çömleklerin bir bölümü kazı üyemiz   Gülnur Kurap tarafından ayrıntılı bi-
çimde, dönemsel ve biçimsel açıdan incelemeye alınarak tasnif  edilmiştir.  
Yeni yapılan deponun düzenlenmesi sağlanmıştır.

5. YAYIN ÇALIŞMALARI

1) Başaran,S.,  “Enez-Ainos”, Enez, Doğal,Kültürel ve Turistik Güzellikle-
ri,2013,1-90.

2) Başaran,S., “Ainos Antik Kenti,Enez’in Konumu,Coğrafi Özellikleri ve 
Tarihi”, Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri II, 2013, 228-277.

3) Başaran,S., “Enez’den Bir Mezar Steli”, Sümer Atasoy’a Armağan Yazı-
lar,2013,13-18; makalesi yayınlandı.
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Harita 1: Karot alınan noktalar.

Harita 2: Ölçümler sonunda arazide kazı alanları ve referans noktaları.
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Çizim 1: Bazilikanın ortaya çıkan kısımlarının rölevesi.

Çizim 2: 3D nokta buluntuyla çizilen limanın güney duvarı.
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Resim 1: Açmada aynı seviyede bulunan mezar tipleri.

Resim 2: Taş lâhit içindeki buluntular.

	  

	  

	  
Resim 3: Pişmiş toprak lâhit ve yarısı korunmuş iskelet.
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Resim 4: ST30-M28 Kodlu lahdin in situ du-
rumu.

Resim 5: Lâhdin başucu ve ayakucu panelleri.
	   	  

Resim 6: Khios amphorası. Resim 7: Açmada bulunan urna tipi mezar-
lar.
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Resim 8: Korinth üretimi aryballoslar.

	  

Resim 9: Oinokhoe.
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Resim 10: Karkhesion biçimli kupa.
	  

Resim 11: Sepet Biçimli Bizans sütun başlığı.

Resim 12: Bazilikanın batıdan görünümü..
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Resim 11: Sepet Biçimli Bizans sütun başlığı.

Resim 12: Bazilikanın batıdan görünümü..

2013 YILI AYANİS KALESİ
KORUMA vE ONARIM ÇALIŞMALARI

Altan ÇİLİNGİROĞLU*
Mehmet IŞIKLI

Van’ın 38 km. kuzeyinde, Van Gölü’nün doğu kıyısında, eski adı Ayanis, 
bugünkü adı Ağartı olan köyün 500 metre kuzeyinde yer alan Ayanis Urartu 
Kalesi’ndeki kazılar önümüzdeki yıl 25 yılını kutlayacaktır. Van Ayanis Ka-
lesi Kazıları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Ege Üniversitesi’nin 
“Van Projesi” kapsamında Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu’nun başkanlığında 
1989 yılında başlanmış olup 2012 yılına kadar devam etmiştir. Bu sezonki 
Ayanis Kalesi çalışmaları Van Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Işıklı’nın bi-
limsel danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.

Bu yılki Ayanis Kalesi kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ön gördüğü şekilde “Restoras-
yon, Konservasyon, Çevre Düzenlemeleri ve Yayına Dönük Çalışmalardan” 
oluşmuştur. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar “acil müdahale” gerektiren 
alanlarda “pasif koruma” çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Aynı zaman-
da bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda yapılması hedeflenen daha kapsamlı 
onarım ve koruma projelerine hazırlık niteliği taşıdığı için “deneysel” özel-
lik taşımaktadır. Bu yılki çalışmalar Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden, Ege 
Üniversitesi’nden Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri ve restoratörlerden 
oluşan 21 kişilik bir ekip ile yürütülmüştür.1 2013 yılı çalışmaları “Kuzeydo-

* Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU, Emekli Öğretim Üyesi/TÜRKİYE. altanulucak@gmail.com 
 Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya ve Ön Asya Arkeo-

lojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi/TÜRKİYE. mehmet.isikli@gmail.com
1 Dr. Atilla Batmaz, Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Erzurum Atatürk Üni-

versitesi Arkeoloji Bölümünden Arş. Gör. Umut Parıltı Bingöl Üniversitesi Mimari Restorasyon 
Bölümünden. Arş. Gör. Bilal Bilgili, Yüksek Lisans Öğrencileri Oğuz Aras, Nurdan Çalkaya, Ar-
keolog Samet Akatay, Osman Öztürk, Ece Sezgin, Restoratör Cansın Cebe, Fulya Umdu, Lisans 
Öğrencileri Tuğçe Tiriş, Buket Beşikçi,  Hazal Ocak, Gülbahar Aydın, Aykut Duran, Duygu Po-
lat, Zeynep Gül, Nebi Davut Hasar, İlker Türker, İlker Doğan.
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ğu Sur Alanı, Doğu Sur Duvarlarının önü, Güney Sur Duvarları ve Tapınak 
Alanında” gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).

1. Tapınak Alanı Çalışmaları

Ayanis Kalesi’nin en önemli yapısı olan Haldi Tapınağı’nı da bünyesinde 
barındıran “Tapınak Alanı” kabaca sitadelin merkezinde yer almaktadır. Ta-
pınak Alanı’ndaki çalışmalar iki kesimde yürütülmüştür: Bunlardan ilki 14 
payeli, 35 x 35 m. boyutlarındaki “Payeli Avlu”, diğeri ise bu avlunun merke-
zi kesiminde bulunan Urartu pantheonunun baş tanrısı Haldi’ye ithaf edilmiş 
olan ‘Çekirdek Tapınak’tır.

a. Payeli Avlu

Tapınak Alanı’nındaki çalışmalara alanının tamamının temizliği ile baş-
lanmış, kış ve bahar ayları boyunca alanda birikmiş toprak, taş, bitki vb. biri-
kintiler alandan atılmıştır (Resim: 2). Payeli Avlu’daki çalışmaların ilk etabın-
da payelerin andezit temel kısımlarına yönelik koruma ve onarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Ayanis Kalesi olasılıkla sonunu da getirmiş olabilecek, 
çok şiddetli bir yangına maruz kalmış, bu yangın tüm sitadelde etkili olurken 
özellikle andezit taş bloklarının patlayıp dağılmasına neden olmuştur. Bu ne-
denle avludaki payelerin çoğu oldukça kötü durumda günümüze ulaşmıştır. 

Acil müdahale kapsamında onarım çalışmaları diğerlerine nazaran daha 
sağlam olan 1 – 5 No.lu payeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yerlerinden 
kopmuş olan andezit parçalarının bir kısmının yerleri bulunmuş, numaralan-
dırılmış, kasalanmış ve uygun olan bazı parçalar ise yerlerine yapıştırılmıştır 
(Resim: 3). Bu çalışmalar sırasında toplam 76 parça yerlerine yapıştırılmıştır. 
Yapıştırma işlemi yapılmadan önce amorf parçalar üzerinde denemeler ya-
pılmış, geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin kullanılmasına özen gös-
terilmiştir. Denemelerden alınan sonuçlar neticesinde %40’lık Paraloid B44 
solüsyonuna ek bezir yağının kullanılması uygun görülmüştür. Yapıştırma 
işlemlerinin bitmesinin ardından, blok yüzeylerinde yer alan çatlaklara, güç-
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lendirme amaçlı harç uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalar için yapılan 
analizler sonucunda, hidrolik bir karışımın hem koruyucu hem de stabilizas-
yonu sağlayıcı olacağı kanaatine varılmıştır. Harç karışımı için atık durum-
daki andezit parçalarından toz elde edilerek 3/1 oranında hidrolik karışıma 
eklenmiştir. Hidrolik harç için ise mermer tozu, beyaz çimento ve hidrolik 
kireç kullanılmıştır (Resim: 4). 

Harcın uygulamasından önce bir dizi deneme çalışması yürütülmüştür. 
Sağlıklı sonuçların alınmasının ardından uygulamalara hasar oranı yüksek 
olan Paye 5’ten başlanıp Paye 4, Paye 3, Paye 2’nin andezit temel bloklarında 
onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarına gidilmiştir. Payelere yönelik çalışma-
ların son aşamasında yerleri ve numaraları tespit edilen andezit parçaları ka-
salara konarak etiketlenmiştir. Bu çalışma önümüzdeki dönemde bu alanda 
devam edecek olan restorasyon ve konservasyon çalışmaları açısından büyük 
öneme sahiptir.

Andezit temel bloklarına yönelik bu çalışmaların ardından Tapınak Ala-
nı’ndaki payelerin ve alandaki bazı kerpiç duvar kısımların pasif korunma-
sına yönelik sıvama işlemlerine geçilmiştir. Bilindiği gibi arkeoloji de korun-
ması en zor yapı gruplarının başında kerpiç mimarî gelmektedir. Bu yapıla-
rın korunmasındaki güçlük Doğu Anadolu Bölgesi gibi sert iklim koşullarına 
sahip coğrafyalarda daha da artmaktadır. Biz bu seneki çalışmalarımızda acil 
müdahale ve pasif koruma gerektiren Ayanis Kalesi’nin kerpiç kısımlarında 
Anadolu köylüsünün binlerce yıldır uyguladığı geleneksel sıvama işlemle-
rini uygulamayı uygun gördük. Bu yöntem, bilindiği gibi sadece toprak su 
ve samandan oluşan ve herhangi bir kimyasal katkı içermeyen harcın belirli 
periyotlarla kerpiç yüzeylere uygulanmasını içermektedir. 100 metre karelik 
alanın sıvanması için yaklaşık 500 kg. toprak elenmiş, 30 kg. saman ve yakla-
şık olarak 1 ton su kullanılmıştır. Harç toprak zeminde açılan bir çukur içinde 
hazırlanmış, suyunu kaybetmemesi için naylon branda üzerine alınarak bir 
gün dinlenmeye bırakılmıştır. Bu aşamadan sonra sıva uygulanacak yüzeyle-
rin detaylı temizliği yapılarak sıva işlemi gerçekleştirilmiştir (Resim: 5). 

Son olarak hem andezit hem de kerpiç yüzeylerin, kış ve bahar ayları bo-
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yunca daha iyi korunabilmesi için jeo-tekstil örtü ile kapatılması yoluna gidil-
miştir. Örtüler içerlerine toprak doldurulmuş çuvallar ile zemine sabitlenmiş-
tir. Böylelikle “Payeli Salon”daki koruma işlemleri tamamlanmıştır. 5 No.lu 
paye üzerinde gerçekleştirilen sıva işleminin benzeri çekirdek tapınağın ku-
zey duvarında da uygulanmış ve sıvamadan sonra tapınağın kuzey duvarı da 
jeo-textil örtü ile kapatılarak koruma altına alınmıştır (Resim: 6 – 7).

Bu sezon bizim açımızdan önemli bir gelişme, uzun zamandır Van Bölge 
Koruma Kurulu’nda görüşülmekte olan Ayanis Kalesi’ne yönelik kapsamlı 
bir restorasyon ve konservasyon projesinin kabul edilmiş olmasıdır. Bu proje 
kapsamında kalenin belli başlı yapılarında çalışmalar olacağı gibi kalenin en 
önemli yapısı olan tapınak alanının en azından bir kısmının üzeri kapatıla-
caktır (Resim: 8).

b.Çekirdek Tapınak

Tapınak Alanının 2013 yılındaki ikinci çalışma alanını ‘Çekirdek Tapınak’ 
oluşturmaktadır. Buradaki çalışmalar kapsamında öncelikle, cella duvarları-
nın iç yüzeyini süsleyen eşsiz intaglio bezemeleri, alabaster tapınak zemini ve 
kazıma bezemeli platformu koruyan ahşap paravanlar sökülerek, yenilenmiş 
ve tamirleri yapılmıştır (Resim: 9). Ahşap paravanların kaldırılmasıyla beze-
meler ve alabaster platform üzerinde bazı çalışmalar gerçekleştirilebilmiştir. 
Bu çalışmaların genelini bezemelere yönelik kapsamlı temizlik çalışmaları, 
kopan parçaların envanterlenmesi ve uygun durumda olanların yerlerine ya-
pıştırılması çalışmaları oluşturmuştur. Bezemelere Paraloid B72 ile konsoli-
de edilen parçalardan taşan solüsyon artıkları aseton emdirilmiş üstübeç ile 
yumuşatılıp mekânik temizleme uygulanmıştır (Resim: 10). Tapınak Cellası 
içinde bulunan intagliolardan kopan parçalar düşme yönlerine göre kasala-
nıp kodlanmışlardır. Bir sonraki kazı sezonunda ele alınmak üzere korunaklı 
bir biçimde tapınak içerisine yerleştirilmişlerdir. Yine Tapınak Cellası’nda yer 
alan su mermerinden kopan parçalarda kopma yerleri tespit edilerek kod-
lanmış ve korunaklı bir şekilde kaldırılmışlardır. Acil müdahale gerektiren 
bezemeli parçalar ise; gerektiğinde geri dönüşümü sağlanabilmesi amacıyla 
%40’lık Paraloid B44 solüsyonu ile kopma yerine yapıştırılmıştır (Resim: 11).
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Tapınak Alanı’nda bu sezon yapılan bir diğer önemli çalışma Cella içi ve 
Çekirdek tapınağın ön cephesinin “lazer scaner ile 3 boyutlu tarama ve mimarî 
çiziminin gerçekleştirilmesidir.

2. Güney Surdaki Çalışmalar

Ayanis Kalesi’nde bu yılki diğer bir çalışma alanı kalenin Güney Sur Du-
varlarıdır. Urartu Sur duvarlarının en güzel ve en iyi korunmuş örneklerin-
den birini oluşturan güney surlarda özellikle 5 metreye yakın korunan kerpiç 
üst yapı dikkati çekmektedir. Bu alanda da önümüzdeki yıllarda yapmayı 
hedeflediğimiz kapsamlı koruma ve onarım çalışmaları için yol gösterici ola-
bileceğini umduğumuz pasif korumaya yönelik bazı çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. Öncelikle surun andezit taş temel kısmının oturduğu kütlesel ana kaya 
büyük oranda temizlenmiş surların daha ihtişamlı bir şekilde ortaya çıkması 
sağlanmıştır (Resim: 12). Diğer yandan surun batıya doğru devamında kütle-
sel kerpiç üst yapıya ait büyük yıkıntının kesiti temizlenerek bu alanda kesit 
çizimleri gerçekleştirilmiştir. Urartu sur duvarlarının yüksekliği bilindiği gibi 
hâlâ bir tartışma konusudur. Bu alanda yürütülen kesit temizleme ve çizim 
çalışmaları kanımızca bu konuda bizlere önemli sonuçlar verecektir. 

Bu yılki acil önlem ve pasif koruma çalışmaları kapsamında surun koru-
nan kerpiç üst yapısının belirli kesimleri sıvanmıştır Bu alandaki sıva işlem-
lerinde de Payeli Avlu’da olduğu gibi hiçbir kimyasal katkı içermeyen Ana-
dolu mimarîsinin geleneksel toprak-su-saman karışımı sıvası kullanılmıştır. 
Harcın dayanıklı olması amacıyla sıvanacak kerpiç beden tıraşlanıp akıntı 
topraktan arındırılmıştır. Bu çalışmanın daha sağlıklı bir sonuç verebilmesi 
için öncelikle doğal nedenlerle sur duvarı üzerinde oluşmuş boşluklar ve ge-
niş çatlakların konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında 
sur duvarının kerpiç bedenleri sıvanırken üzerinde yer alan derin boşluklar 
10- 15 cm. uzunluğundaki ahşap çubuklarla doldurularak uygulanan sıvanın 
tutunabilirliği artırılmıştır. Ayrıca sıva yapılırken, tahribatı daha iyi anlaya-
bilmek için belirli kesimlerde küçük pencereler bırakılmıştır (Resim: 13). Sıva 
uygulaması yapılacak alanların kışı daha az sorunlu geçirebilmesi için ayrıca 
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üzerleri jeo-tekstil ile kapatılmıştır. Bu kapsamda sur duvarı üzerindeki yak-
laşık 80 m².lik sıvanmış kerpiç alan jeo-tekstil ile örtülmüştür (Resim 14). 

Güney Sur’da yürütülecek pasif koruma çalışmalarının bir ayağını da su-
run yaklaşık 3 metre gerisinde yamaçta açılan basit drenaj kanalları oluştur-
maktadır. Bu kanallar sayesinde kış ve bahar aylarında yamaçtan akan ve 
doğrudan surun kerpiç üst duvarını tahrip eden suların kısmen de olsa dre-
ne edilmesi sağlanacaktır (Resim: 15). Güney Sur önünde yürütülen temizlik 
ve kesit düzeltme çalışmaları sırasında ele geçirilen bir dizi buluntu Ayanis 
Kalesi’nin zenginliğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu kesimdeki 
çalışmalar sırasında 1 adet bronz madalyon, 2 adet damga mühür, 1 adet 
bronz fibula ele geçirilirken, yanmış ve çok parçalı halde kumaş izleri tespit 
edilmiştir.

3. Doğu Surdaki Çalışmalar

Ayanis Kalesi’nin “Doğu Surları” Ayanis kazılarının başladığı 1990’lı yıl-
ların başında büyük oranda açılmıştır. Bu yılki çalışmalar hem doğu surun 
önünde hem de surun kuzeye doğru devamında açılan ve kısmen çalışmala-
rın tamamlandığı alanda yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında öncelikle 
Doğu Sur Duvarları önünde ve kiklopik taş blokları arasındaki birikmiş olan 
akıntı toprak ve yüzeydeki bitki örtüsü temizlenmiştir. Doğu Suru’nun önün-
deki yaklaşık 2 metreye yakın yürüme yolu, kenarına döküntü taşlar sıralana-
rak çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

a. Kuzeydoğu Surdaki Çalışmalar

Doğu Surlar’ının kuzeye doğru devamı olan alanda yürütülen çalışmalar 
kapsamlı bir genel temizlik niteliği taşımaktadır. Bu alan kazıların başladığı 
1990’lı yılların başında kısmen kazılmış bir alandı. Bu alanda başlanan temiz-
lik çalışmaları sırasında Doğu Sur Duvarı’na benzer teknik ve malzemeyle de 
inşa edilmiş surların devam ettiği gözlenmiştir. Büyükçe bir ana kaya üzerine 
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oturan bu kesimdeki surlar küçük çıkıntılar yapan iki bastion oluşturmakta-
dır. Devam eden çalışmalarda açığa çıkarılan ana kayanın kuzey yönde daha 
geniş bir alana yayıldığı ve iyi bir işçilikle işlendiğini göstermiştir. Temizle-
nen iki bastionun arası yaklaşık beş metredir ve bu mesafe boyunca sur du-
varı iyi korunmuş bir şekilde devam etmektedir. İkinci bastiondan sonra ise 
büyük bir tahribat ve yıkım söz konusudur.

Bu sene sadece temizlik ve çevre düzenlemesi kapsamında çalışmalar 
yürütüldüğü için bu alanda surun kuzeye doğru devamının nasıl olduğu ve 
buradaki mimarîye dair ayrıntıların gün ışığına çıkarılması kazıların devam 
etmesi ile mümkün olacaktır. Bu alanda yürütülen çalışmalar sırasında çok 
sayıda döküntü topraktan geldiği tahmin edilen keramik parçaları ve hay-
van kemikleri ele geçirilmiştir. Temizlenen surun üst kerpiç kesimine dair de 
belirgin izler kesitten gözlenebilmektedir. Bu kesit çizilerek belgelenmiştir. 
Ayrıca bu kerpiç kesimin korunabilmesi için sur duvarını oluşturan kesitten 
yaklaşık 2-3 metre içeride kalacak şekilde küçük ve basit drenaj kanalları açıl-
mıştır. Arazinin eğimine uygun açılan bu kanalların izolasyonu yapılarak kış 
ve bahar aylarında buradan akacak sulardan sur duvarının kerpiç üst kesi-
minin kısmen de olsa korunabileceği düşünülmektedir. Son olarak Bu kerpiç 
kesimin korunması için iki bastion arasındaki kerpiç kesim jeo-tekstil ile ka-
patılarak bu sezonki çalışmalar tamamlanmıştır.
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Resim 2: Tapınak Alanı, temizlik öncesi ve sonrası.

Resim 4: Payeli Avlu’da, yer alan payelere uygulanan harç.

Resim 3: Payeli Avlu’da yer alan payelerden kopan parçaların restorasyonu.



240
Resim 6: Çekirdek Tapınak kuzey duvarının sıvan sonrası görüntüsü.

Resim 5: 2 No.lu Paye’nin sıva öncesi ve sonrası.
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Resim 8: Çekirdek Tapınak’ta uygulanması planlanan çatı projesinin 3d çizimi.

Resim 7: Payeler’in ve Çekirdek Tapınak kuzey duvarının jeo-textil ile kapatılması.
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Resim 10: Cella içerisinde yer alan intaglio bezemelerin kopan parçaların kodlanması.

Resim 9: Cella içerisinde yer alan intaglio bezemelerin koruyucu ahşaplarının yenilenmesi.
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Resim 12: Güney Sur Duvarı’nın temizlik sonrası görüntüsü.

Resim 11: Cella içerisinde yer alan alabaster platformdan kopan parçaların kodlanması.
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Resim 15: Güney Sur Duvarı üzerinde açılan drenaj ka-
nalı.

Resim 13: Güney Sur Duvarı’nın sıva sonrası görüntü-
sü.

Resim 14: Güney Sur Duvarı’nın jeo-textil ile kapatıl-
mış hali.
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DEMRE/MYRA AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ KAZI, 
KORUMA vE ONARIM ÇALIŞMALARI 2013

Sema DOĞAN*
Ebru Fatma FINDIK

Vera BULGURLU

Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 2012 yılında başlatılan kazı, koruma ve onarım 
çalışmaları, 2013 yılında 20 Ağustos – 14 Kasım günlerinde kilisenin ziyarete 
açık mekânlarında ve kazı alanında önceki yıllarda ortaya çıkarılan yapılarda 
sürdürülmüştür. KA.BA Mimarlık tarafından hazırlanan ve Antalya Koruma 
Kurulu’nun 22.02.2011 tarih ve 4878 sayılı kararıyla onaylanmış olan “Demre 
(Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Projesi Kapsa-
mında Koruma ve Onarım Projesi”, Antalya Müzesi başkanlığında, Hacettepe 
Üniversitesi işbirliğinde, Müellif Mimar Cengiz Kabaoğlu’nun denetiminde 
uygulanmaya devam edilmiştir.1 Çalışmalara Antalya Arkeoloji Müzesi›nden 
Restoratör Serkan Akçay, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 
Yrd. Doç. Dr.  Ebru Fatma Fındık, Viyana Üniversitesi’nden Epigraf Prof. Dr. 
Thomas Corsten, öğrencilerden Muzaffer Karaaslan ve Batuhan Yöndem ka-
tılmıştır. 

* Prof. Dr. Sema DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bey-
tepe, Ankara/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat 
Tarihi Bölümü, Antakya, Hatay/TÜRKİYE.

 Dr. Vera BULGURLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE.
1 2013 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM ödenekleri ile Hacettepe Üniver-

sitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 013 A 701 002 numaralı 
proje ile desteklenerek gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ford Otosan ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Me-
deniyetleri Araştırma Enstitüsü (Akmed)’in, Demre Belediyesi’nin katkılarıyla desteklenmiştir. 
Tüm kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür ederim. Kazı başkanlığını üstlenen Antalya Mü-
zesi Müdürü Mustafa Demirel’e, çalışmalara katılan Müze Görevlisi, Restoratör Serkan Akçay’a 
teşekkür ederim.
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C Yapısında devam eden çalışmalar

Kiliseye kuzey doğudan bitişik olan C yapısı; önceki yıllarda kazısı ta-
mamlanmış olan C1 ve C2 olarak adlandırılan iki mekân içermektedir. Yapı-
nın batı mekânı olan C2 kubbe ile ona kapı ile bağlantılı olan C1 mekânı ise 
tonozla örtülüdür. Yapı kompleksi C1 mekânından doğuya doğru kemerli bi-
rer kapı ile -kazısı gelecek yıllarda yapılacak olan- içi tamamen alüvyon dolu 
olan başka bir mekâna, kuzey arkadın A3 mekânına ve apsisin doğusundaki 
alana bağlanmaktadır. Bu mekânın üzeri tonozla örtülü olup doğuya doğru 
üç bölümlü olduğu sanılmaktadır; kubbeli C2 mekânı dışında diğer mekânlar 
orijinalde iki katlıdır. Kazısı tamamlanmış olan C1 yapısının tonoz örtüsü do-
ğuda yıkık durumdadır; bu mekânın tonozu 2012 yılında onarılmış, yıkılmış 
durumdaki duvarı ve kapısı projeye uygun olarak onarılmıştır. C1 yapısının 
üstündeki tonoz üstte yağmur sularının birikmesini ve yapıya suyun sızma-
sını engellemek amacıyla, projede belirlenmiş oranlarda katkı malzemeleri 
içeren, yapının özgününe uygun harçla kaplanmıştır. Yapının örtü seviyesin-
de yıkılmış olan duvarları 1-2 sıra taşla tamamlanmıştır2 (Resim: 1-2). 2013 
yılında örtüde yağmur suyunun tahliyesi için yapının özgün taşlarından bir 
çörten yontularak güney duvara yerleştirilmiştir. Yapının üzerinde biriken 
yağmur suyunun tahliyesi çörtenle sağlanmıştır. 

Kazı Alanındaki Mekanların Yıkılmış Duvarlarında Harpuşta (Caping)

Uygulamaları

2013 yılında kilisenin kuzey ek yapılarında ve kazısı tamamlanan 
mekânlarda boşta duran taşları sağlamlaştırmak ve mevcut duvarları koru-
mak amacıyla harpuşta (caping) uygulaması için duvar üstlerinde fırça ve 
tazyikli suyla yıkama işlemi yapılmıştır. Kilisenin kuzey arkadının yıkılmış 
duvar üstlerinde harpuşta uygulaması projede oranları belirlenmiş katkı 
oranları dikkate alınarak hazırlanan harç ile gerçekleştirildi. 

2 S. Doğan-V. Bulgurlu-E. Fındık, “Demre / Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Koruma ve Onarım 
Çalışmaları – 2012”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, 27-31 Mayıs 
2013 Muğla, 292-301.
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Kilisenin kuzeyinde kazısı tamamlanmış olan B Yapısı’nda (Episkopeion-
Piskoposluk İkametgâhı), kuzey ek yapı ve devamındaki K1 mekânında yı-
kılmış tonoz ve duvar kalıntılarında harpuşta uygulanarak mevcut duvarlar 
sağlamlaştırıldı (Resim: 3-5).

Güneydoğu Şapelleri

Kilisenin güneydoğusunda bulunan üç şapelden 2012 yılında 1. ve 2. Gü-
neydoğu Şapelleri’nin örtülerinde temizlik yapılmış, pencere kemerleri ta-
mamlanmış, 1. Şapel’de özgün tuğlalara uygun renk ve dokuda ısmarlama 
yaptırılan tuğla ile kubbe örülüp projede oranları belirlenmiş katkı malze-
meleriyle hazırlanan harçla kaplanmıştır. 2013 yılında 2. Güneydoğu Şapel’in 
kubbesi için benzer tuğlalar ısmarlama yaptırıldı, kubbenin örülmesi gelecek 
yıla bırakıldı.

Duvar Sağlamlaştırma Uygulamaları

E Yapısı

Kilisenin batı avlusunun güneybatı ucunda yer alan tonoz örtülü, kemer-
lerle altı bölüme ayrılmış olan E yapısının dışında doğu duvarının üst bölü-
münde yapı taşlarının kaymış olduğu, bazı taşların duvar üzerinde boşlukta 
durduğu anlaşılarak, acil bir müdahale yapılması gerekli görüldü. Bu kısım 
özellikle ziyaretçilerin gezi güzergâhı üzerinde bulunduğundan risk teşkil 
etmekteydi. Duvarda onarımlarla ilgili tespitler yapılarak boşlukta bulunan 
taşlar ivedilikle alındı; duvarın sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmaların baş-
laması için ön hazırlık yapıldı. Burada birikmiş toprak alınarak, duvar temiz-
liği yapıldı; yıkılan bölüm onarılarak sağlamlaştırıldı (Resim: 6-7). 

Mekânın dışında, güney-batı köşedeki drenaj kuyusunun önünde toprak 
kaymasını engellemek amacıyla burada da bir çalışma başlatıldı. Akan alüv-
yon toprak temizlendi. Burada sekiler hâlinde kademeli bir duvar örülerek 
toprak kayması tamamen önlendi. Üst seviyede önceki yıllarda toprak kay-
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masını önlemek amacıyla yapılmış olan kısmen yıkılmış durumdaki duvar 
onarılarak sağlamlaştırıldı.

    

Güneydoğu Mezar Odası

Güney-doğu mezar odasının batı dış duvarının kuzey bölümünde duvar-
da boşta duran yapı taşları ve aynı şekilde küçük moloz dolgu taşları ziyaret-
çiler için tehlike oluşturmaktaydı. Aynı zamanda bu duvarda derin çatlaklar 
tespit edildi. Duvarın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu; yapının iç 
tarafında bulunan duvar resimleri için risk taşıdığı saptanarak duvar örgüsü 
sağlamlaştırıldı.

Avludaki Çalışmalar

Kilisenin avlusunun kuzeybatı sınırını oluşturan duvarda yıkılan taşların 
ziyaretçiler için tehlike oluşturduğu tespit edildi. Bu amaçla duvarda boşta 
duran taşlar harçla sağlamlaştırılarak bu kısımda risk azaltıldı (Resim: 8). 

Çatıdaki yağmur sularını tahliye eden su borularının gerekli görülen yer-
lerde tâdilatı yapıldı (Resim: 9). Kilisenin güney ve doğu bölümlerini yağmur 
sularından korumak amacıyla geçmişte yapılmış olan demir ve plâstik çatı 
konstrüksiyonunda yenileme çalışmaları yapıldı.

Müzenin Çevresindeki Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları

Müze bahçesinin duvarları üzerindeki otlar temizlendi. Demre 
Belediyesi’nce sağlanan itfaiye aracı ile ağaçların kurumuş ve kırılma ihtimali 
olan dalları budandı. Müze mağazasının önündeki zemine dökülecek çakıl 
taşları için zemin temizlendi ve hazır hâle getirildi.

Müzenin kafeteryasının toprak zemini, Demre Belediyesi’nin katkılarıyla  
getirilen çakıl taşlarıyla kaplandı. Kilisenin güneydoğusunda sınır oluşturan 
restoran ile kilisenin bahçesi arasındaki paslanmış teller kaldırılarak alan te-
mizlendi ve yeni demir çitler yerleştirildi.
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Depo Çalışması

2013 yılında kazı deposunda önceki yıllardaki kazılarda bulunan küçük 
buluntuların envanter ve listelenmesi işlemine devam edilmiştir. Türk Döne-
mine ait seramik ve cam buluntuların tasnifi yapılarak, sınıflandırılmış, yayın 
çalışması için kesit çizimleri yapılarak belgelenmiştir. 

E Yapısını Güçlendirme Projesi

Batı avlunun güney duvarına bitişik olan ve Prof. Dr. Yıldız Ötüken baş-
kanlığındaki kazı çalışmaları sırasında kazısı yapılan E yapısı, kuzey-güney 
yönünde atılmış kemerlerle bölümlere ayrılan, üzeri tonoz örtülü bir yapı 
olup henüz kazısı tamamlanmamıştır. Yapının üzerinde toprak dolgu mevcut 
olup ikinci katın varlığı bilinmektedir. Önümüzdeki yıllarda üzerindeki top-
rağın kazılarak yapıya inen ağırlığın kaldırılması öngörülmektedir. Ancak, 
şu anki mevcut durumda yapının içten desteklenmesinin, olası çökme tehli-
kesini önleyeceği düşüncesiyle, müellifimiz Mimar Cengiz Kabaoğlu ve eki-
binin hazırladığı E yapısını güçlendirme projesi hazırlanmış ve proje Antalya 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunca kabul edilmiştir; 2014 çalışma döneminde bütçe doğrultusunda 
uygulaması yapılacaktır (Çizim: 1, Resim: 10).

2013 yılı çalışmalarının ardından, Bakanlar Kurulu’nun 30.09.2013 tarih ve 
2013/5387 sayılı kararı ile kazı başkanlığı tarafımıza verilmiş olup 2014 yılın-
dan itibaren çalışmalara başkanlığımızda devam edilecektir.

Bilimsel Çalışmalar

2012 yılında Aziz Nikolaos Kilisesi için bir rehber kitap hazırlanması plan-
lanmış; 2013 yılında Prof. Dr. Sema Doğan, Prof. Dr. Nilay Çorağan, Dr. Vera 
Bulgurlu, Dr. Çiğdem Alas, Dr. Ebru Fındık ve Emre Apaydın’ın katkılarıyla; 
BKG ve Arkeoloji- Sanat Yayınları tarafından 2014 yılında yayınlanmak üzere 
Türkçe ve Rusça dillerinde baskıya verilmiştir. 2013 yılında Antalya Arkeoloji 
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Müzesi tarafından düzenlenen konferanslar serisinde kilisedeki restorasyon-
larla ilgili bir konferans verilmiştir. 

2012 yılında ayrıca 1989 yılında başlayan ve 2009 yılına kadar Prof. 
Dr.Yıldız Ötüken tarafından devam ettirilen kazı çalışmaları, mimarî ve di-
ğer buluntuların değerlendirildiği bir yayının hazırlıklarına ekip üyelerince 
başlanmıştır. Kilisenin mimarîsi, kazı çalışmalarının tarihi, mimarî plâstik 
elemanlar, yazıtlar, seramik, cam, sikke, mühür gibi küçük buluntuları içe-
ren kitap çalışması kilisede, kilisenin eser depolarında ve Antalya Müzesi’nde 
sürdürülmektedir.
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Resim 1: C1 Yapısı onarım öncesi.

Çizim 1: Güneydoğu şapelleri gösteren zemin kat planı (KA.BA).
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Resim 2: C1 Yapısı onarım sonrası çörten.

Resim 3: Piskoposluk yapısında harpuşta uygulamalar.



253

Resim 4: Kuzey ek yapının A1 mekanı üstündeki harpuşta uygulaması.

Resim 5:  Kuzey ek yapının A1 mekânı 
üzerindeki harpuşta uygulaması.
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Resim 6: E yapısı üzerinde duvar sağlamlaştırma.

Resim 7: E yapısı üzerinde duvar sağlamlaştırma.
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Resim 8: Avludaki duvar sağlamlaştırma.

Resim 9: Avluda düzenlemeler.
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Resim 10: E yapısının içi.
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2013 KIRŞEHİR KALE HÖYÜK KAZISI 
Işık ADAK ADIBELLİ*

Kırşehir merkez Kuşdili Mahallesi’nde yer alan Kale Höyük’te kazı çalış-
maları bu sene de Kırşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında, bilimsel danış-
manlığımız altında 13.06.2013  tarihinde başlamış ve yaklaşık beş buçuk ay 
kadar sürmüştür. Kazı çalışmaları Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve Ahi 
Evran Üniversitesi’nin1 sağladığı maddî ve lojistik destek ve DÖSİMM’den 
çıkan ödenek ile sürdürülmüştür. 

Çalışmalar ilk etapta 2009 ve 2012 yıllarında kazılmış olan G3, G4, H3 ve 
I3 plan karelerinin ve alanının temizlenmesi ile başlamıştır. Söz konusu aç-
malarda -ki daha önceki kazılarda yaklaşık 5 metre kadar derinleşilmiş- sı-
rasıyla Osmanlı, Selçuklu, Bizans dönemlerine ait çok tahribat görmüş du-
var kalıntıları, Roma dönemine ait çok az buluntu ve son olarak Hellenistik 
Döneme ait çok evreli bir tabaka ortaya çıkarılmıştı2. 2012 sezonu sonunda 
söz konusu kalıntıları korumak amacıyla üzerleri kısmen jeotekstil ve kum 
kısmen ise çamur harcı ile kaplanmış, duvar (özellikle kerpiç duvar) ve ze-
min kalıntıları koruma altına alınmıştı. Geçen zaman zarfında söz konusu 
tedbirler sayesinde açmaların ve kalıntıların korunma durumlarının oldukça 
iyi olduğu görülmüştür. Ancak kesitlerde ve açmaların içinde yetişen yabanî 
otların temizlenmesi gerekmiştir. Temizlik çalışmalarının ardından, H4 ve I4 
plan karelerinde iki yeni açma oluşturulmuş ve 2012 yılında kazısı başlamış 
olan I3 plan karesinde çalışmalara devam edilmiştir (Plan: 1). Söz konusu aç-
malardaki bulgular aşağıda anlatılmıştır.

* Yrd. Doç. Dr. Işık ADAK ADIBELLI, Ahi Evran Üniversitsi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE. E-posta: adakadibelli@hotmail.com

1 Ahi Evran Üniversitesi  kazı çalışmalarına PYO-FEN.4001.13.009 No.lu bilimsel araştırma pro-
jesi ile maddi destekte bulunmuş  ayrıca  lojistik destek, Mekezi araştırma laboratuvarı 3D tara-
ma cihazı ve diğer teknik donanımları  sağlayarak katkıda bulunmuştur. 

2 Adak Adıbelli 2014.
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H4 plan karesi, 2012 yılında açılan H3 plan karesinin doğusunda, G4’ün 
güneyinde yer alan 9×8.5 metre ölçülerindeki açmadır.

Bu açmada yapılan kazılar sonucu yaklaşık -5 metre kadar derine inilmiş-
tir. -0.36 metre ilk derinliğe kadar inen ilk tabaka toprağı yumuşak ve sarı 
renklidir ve günümüze yakın nitelikte cam, poşet, para ve pişmiş toprak kap 
parçaları içermektedir. -1.02metrede tespit edilen ikinci tabaka gri kahve ton-
larındaki toprak rengindedir. Bu tabakada 2012 yılında H3 plan karesinde 
aynı seviyelerde belirlenen ve Osmanlı Dönemine tarihlenen ocak, çukur ve 
pithoslardan oluşan işlikler ortaya çıkarılmıştır. Çukur ve ocaklardan çıkan 
demir cürufları da 2012 yılındakilerle paralellik göstermektedir. 

İkinci tabaka mimarî kalıntılardan dolayı kendi içinde 2 ayrı bölüme ay-
rılmaktadır. Açmanın doğusunda kalan 1. bölümde yoğun olarak işlikler 
(ocak-pithos) mevcuttur.  Batı bölümünde ise ocakların yanı sıra büyük oran-
da tahribat görmüş moloz ve blok taşların kullanıldığı duvar kalıntıları var-
dır. Bu alanda tespit edilen ocaklar  önlerindeki hava delikleri ile daha önceki 
tabakalardan taşınmış pithoslardan yapılmışlar ve künk parçaları baca olarak 
kullanılmıştır (Resim: 1). Bu tabakada ocak kalıntıları -2 metre derinliğe kadar 
çok evreli biçimde devam etmektedir. Ayrıca ocakların yanı sıra derinlikleri 
0.5/1 metre arasında değişen altı adet çöp çukuru belirlenmiştir. Bu çukurla-
rın içinden küllü toprağın yanı sıra 13-14. yüzyıllara tarihlenen pişmiş toprak 
kap ve kandil parçaları ele geçmiştir (Resim: 5). 

Yaklaşık 2 metre derinlikten itibaren ise Roma ve Helenistik Döneme ait 
buluntuların çıkmaya başladığı üçüncü tabakaya geçiş yapılmıştır. Bu taba-
kada ayrıca yoğun miktarda düzensiz taş sıralarına rastlanmıştır. Bu moloz 
taşlar belli bir mimarî yapıdan ziyade döküntü görüntüsü vermektedir. İler-
leyen çalışmalarda da çıkan moloz blokajı ile dikkati çeken bu tabakada 20 
farklı ünite tespit edilmiştir. Tabaka bu hâli ile farklı dönemlere ait buluntular 
içeren ve çöp çukurları ile tahrip edilmiş bir dolgu tabakası izlenimi vermek-
tedir. Bu tabakada mimarî özellik gösteren tek kalıntı tabakanın  ilk seviyele-
rinde ortaya çıkamaya başlayan açmanın batı kesitine bitişik I3 ve H3 açma-
larında da uzantısını takip edebildiğimiz  1 No.lu duvardır (Plan: 1). Dolgu 
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tabakasının altında ve 1 No.lu duvarın hemen yanında  -2.72 metre derinlikte 
kerpiç duvar parçası ise Hellenistik tabakanın ilk kalıntısı olarak ortaya çı-
karıldı. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde 4 metre uzanan duvar bu noktadan 
sonra batıya doğru 90˚lik açıyla dönerek 1metre daha devam etmektedir. An-
cak burda bulunan büyük blok taşların sınırında kesilmektedir. Söz konusu 
taşların olduğu yerde ise yaklaşık1×1 metrekarelik alanda balıksırtı şeklinde 
dizilmiş bir taban kalıntısı tespit edilmiştir. Söz konusu taban olasılıkla sonra-
ki kullanım evreleri sırasında büyük oranda tahrip edildiği için, herhangi bir 
duvar veya yapıyla bağlantısı belirlenememiştir. 

Yukarıda sözü geçen kerpiç duvarın oluşturduğu alana ‘Mekân-1’ ismi 
verilmiştir. Bu mekânın hemen kuzeyinde doğu-batı yönlü ve kuzey-güney 
yönlü uzanan iki kerpiç duvar sırası daha belirmiş ve bu alana da ‘Mekân-2’ 
ismi verilmiştir. Mekân-2’nin duvarları ile 2012 yılında kazılmış olan H3 aç-
masının kuzeydoğu köşesinde bulunan kırmızı zeminli alanın duvarları aynı 
aksta uzanmaktadırlar ve aralarında 30 cm.lik bir kot farkı vardır.  Mekân 2. 
nin iç bölümünün kazılması sırasında ise mekânın ortasında, -2.32 metrede, 
ağız çapı 30 cm. olan bir pithos belirlenmiştir. Ancak söz konusu mekânın iç 
kısmı tamamen kazılmadığı için pithosun ortaya çıkan ağız ve omuz bölümü 
kum ile örtülerek yerinde koruma altına alınmıştır. 

Yukarıda anlatılan duvarların ve açmanın güneyinde,-3.52 metre de, gü-
neybatı-kuzeydoğu yönlü uzanan bir moloz taş örgülü bir duvar sırası daha 
çıkmıştır. D2 olarak isimlendirilen duvar 0.66 metre eninde 3.90 metre uzun-
luğundadır İlerleyen çalışmalarda D2 kodlu duvarın alt evrelerinin olduğu-
nu belirlendi. Bu alt evrelerin muhtemelen temellerinin korunarak üst üste 3 
adet duvar yapıldığı gözlendi. Bu sebeple D2’nin alt evrelerindeki duvarlar 
yukarıdan aşağıya ‘D2.A’ ve ‘D2.B’ olarak isimlendirildi. Yapılan ölçümlere 
göre D2.A olarak isimlendirilen ortadaki duvar -4.20 metrede başlamaktadır 
ve -4.50 metre kotunda son bulmaktadır. D2 ile ‘D2.A’ arasında 30 cm. yük-
sekliğinde bir toprak dolgu vardır. D2.A’nın altındaki D2.B.ise -4.52 metrede 
başlayıp -4.63 metrede son bulmaktadır.

Açmada belirlenen başka bir ilginç kalıntı ise -4.25 metrede doğu kesitten 
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başlayıp batıya doğru ilerleyen ve iri blok taşlarla örülmüş, sandık duvar tek-
niğiyle örülmüş kalıntıdır. D3 olarak isimlendirilen  duvar 1.15 metre eninde, 
3.20 metre boyundadır. İlerleyen çalışmalarda bu duvarın kuzey-güney yönlü 
uzanan yüzü de  belirlenmiştir. Bu yüz de doğu-batı yüzü gibi 1.15 metre 
eninde, 3.20 metre boyundadır. Duvarın içinde kalan alanda ise -4.27 metre 
derinlikte, duvarın iç yüzüne sonradan oturtulmuş bir ocak tespit edilmiştir.

-4.77 /5.17 metreler arasında, D2.B’nin kuzey yüzünden başlayıp kuzeye 
doğru 2.70 metre uzanan bir moloz taş sıralarında oluşan duvar kalıntısı  ise 
‘D4’ olarak isimlendirilmiştir. 0.5 metre eninde olan bu duvar, açmanın doğu 
kesitine 1 metre uzaklıkta yer almaktadır. Duvarın hemen batısında ise yine 
aynı doğrultuda, fakat 1.60 metreden sonra doğuya doğru kavis yaparak iler-
leyen başka bir moloz taş sırası daha ortaya çıkarılmış ve ‘D5’ olarak isim-
lendirilmiştir. Bu duvar kalıntısı -4.93 metrede başlamaktadır. D4’ten farklı 
olarak D2’B’nin kuzey yüzüne bitişik değildir. Aralarında 10 cm.lik bir boşluk 
vardır.

Açmanın ortasında D1, D2 ve D4’ün arasında kalan bir alanda ise- 458 
metre derinlikte sıkıştırılmış topraktan, 8 m2 lik bir alanı kaplayan bir taban 
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca tabanın 35 cm. üst seviyesinde 1 metre ça-
pında bir fosseptik çukuru belirlenmiştir. Bu çukur D1 ile D2’nin tam ortasına 
denk gelecek şekilde açılmıştır.

Yukarıda bahsedilen mimarî kalıntılar, açma genelinde birbiriyle bağlan-
tısı olmayan mekânlar oluşturmaktadır. Bu durum aynı tabakada yer alma-
larına rağmen tek bir yapılaşma evresiyle tanımlanamayan büyük oranda 
tahribata uğramış farklı yapıların korunmuş küçük bölümleri olarak nitelen-
dirilebilir.

Açmada son olarak  -4.59 metre kotunda, D1 duvarının yüzü temizlenir-
ken, tabanın bittiği yerde bir iskeletle karşılaşılmıştır. Sol yanı üzerine yarı 
hoker tarzı yatırılmış iskelet güneybatı-kuzeydoğu yönlüdür. Duvarın tam 
dibinde yer alan iskeletin 60 cm. güneyinde fosseptik çukuru vardır. İske-
let duvar ile çukurun arasında kalmıştır. Söz konusu iskeletin olduğu alanda 
yoğun yanık izi ve küllü toprağa olmasına rağmen herhangi bir mezar çuku-
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runa rastlanmamıştır. Ancak kafatasının altında 15×5 cm. ölçülerinde kerpiç 
bir blok tespit edilmiştir. İskeletin kaldırılmasının ardından H4 açmasında 
aktif kazı çalışmaları durdurulmuştur. Söz konusu tabakada ele geçirilen çok 
sayıda Hellenistik Dönem pişmiş toprak kap parçaları ve benzer buluntular 
tabakanın Hellenistik Döneme ait çok evreli bir yapı katı olduğunu göster-
mektedir. Ancak gerek buluntuların dağınık bir biçimde ele geçirilmesi gerek 
tabakadaki yoğun tahribat sebebi ile bu evrelerin tarihsel olarak ayrıştırılması 
mümkün olmamıştır.

I4 plan karesi:  H4 plan karesinin hemen ön tarafında ve höyüğün  güney-
doğu yamacında yer alan I4 plan karesi kuzey-güney taraflarda 8.5 metre, 
doğu-batı taraflarda 9 metre ölçülerindedir. Açma yamaçta yer aldığı için te-
raslara bölünerek kazılmıştır. Bu teraslara kuzey, orta ve güney teras isimleri 
verilmiştir. Açmada diğerlerinden farklı olarak H4 açmasıyla arasında araba 
yolu bırakılmadan kuzey terasta kazılmaya başlanmıştır. 

6.40x3.40 metre ölçülerindeki kuzey teras yüzeyden -0.54 metre aşağıda-
dır. Açmadaki yüzey toprağının altındaki ilk tabakamız yaklaşık - 0.75/ -1.29 
metre arasındadır. Bu tabaka da H4 plan karesindeki 1. tabaka gibi karışık ve 
modern buluntular ihtiva eden dolgu tabakası niteliğindedir.  Kuzey terastaki 
2. tabaka ise-1.29 metrede başlayıp -2.72 metrede son bulur ve yaklaşık 1.43 
metre derinliktedir. 2. tabakamızda genel olarak sırlı ve yalın seramiklerin 
yanı sıra bir zemin kalıntısı ve bir adet taş  (D1), bir adet de kerpiç (K1) duvar 
kalıntısı ortaya çıkmıştır. Ayrıca sadece dip kısmı korunmuş  yalak tarzı 2 
tane pithos ve bunlardan ayrı olarak 1 tane kül çukuru tespit edilmiştir. Çıkan 
buluntular arasında pişmiş toprak ağırlık, çok bozuk olduğu için okunama-
yan bronz sikke, bronz iğne parçası ve pişmiş toprak haç parçası kayda değer 
niteliktedir.

-272 metreden sonra, 2. tabakanın mimarî kalıntıları son bulmuş ve ker-
piç duvarlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece diğer açmalardakine paralel 
nitelikte az sayıda  Roma ve yoğun Hellenistik Dönem buluntuları içeren 3. 
tabakaya geçilmiş oldu. Bu tabaka kendi içinde 9 ayrı üniteye ayrılmaktadır. 
Açmada belirlenen  tabakaları ayırırken orta terasın ve kuzey terasdaki karı-
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şıklığı gidermek için orta terasta yamacın kenarı 1. tabaka; ortada kalan alan 
2. tabaka; kuzey terasa yakın olan alan 3. tabaka olarak kazıldı. -2.44’de alanın 
genişlemesi ile orta teras da kazılmaya başlandı. -1.53 metre derinliğe inilen 
orta terasta 1. tabakada diğer açmalarda olduğu gibi karışık amorf parçalar 
ve modern buluntular ele geçirilmiştir. 2. tabaka höyüğünün eteğinin doğru-
dan ya da dolaylı yollarla tahribata uğraması ve akıntı toprağın hâlen devam 
etmesi nedeniyle farklı dönemlere tarihlenen karışık buluntular içermektedir 
(yüzey buluntuları-sırlı ve yalın seramik). 3. tabakada ise Helenistik Dönem 
pişmiş toprak  kap parçaları ve kerpiç duvar  kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Açmanın Hellenistik tabakasında yoğun kerpiç duvar kalıntıları belir-
gindir. Bunlardan K1 (kerpiç duvar-1); batı kesitten çıkıp doğuya doğru 2.20 
metre ilerlemektedir ve hemen altında seçilebilen  K1-A olarak isimlendirilen 
diğer bir kerpiç duvarı ile birleşik gibi durmaktadır. Bu duvarlardan K1-A 
duvarı ise K1’in devamı niteliğindedir fakat aksı K1’e göre biraz daha kuzeye 
kaymıştır ve 2.15 metre doğuya doğru ilerlemektir. K1’in güney yüzünden 
çıkıp güneye doğru 1.5 metre ilerleyen diğer bir kerpiç duvar ise  K2 (ker-
piç duvar 2) olarak isimlendirilmiştir. K3 olarak isimlendirilen üçüncü ker-
piç duvar ise  K1-A’nın kuzey yüzünden çıkmaktadır ve kuzeye doğru 1.40 
metre uzanmaktadır. Bu duvarın bittiği noktada ise ‘D2’ olarak isimlendirilen 
moloz taşlarla örülmüş bir başka duvar kalıntısı ortaya çıkmıştır. Bir biri ile 
90 derecelik açıyla kesişen bu duvarlar adeta bir mekân oluşturmaktadır. Bu 
sebeple, oluşan alan ‘Mekân 1’ olarak isimlendirilmiştir.

 K1A’dan -0.8 metre aşağıda beliren ve K1-A’nın doğu yüzüne bitişik, doğu 
kesitten  2.80 metre uzanan duvar ise ‘K4’ olarak isimlendirildi. K1, K1-A ve 
K4 kodlu duvarlar aynı doğrultuda uzanmaktadır. Yalnız K1-A duvarımız 
güneye doğru 1.95. metresinde güneye doğru 70 cm. dirsek yaparak uzan-
maktadır. Bu uzantı ile birlikte K2 ve K1-A’nın oluşturduğu alan da ‘Mekân 
2’ olarak isimlendirildi.

Bu mekânlardan birincisinde (Mekân-1). -2.90 metre derinlikte ağız çapı 
45 cm. olan bir pithos bulundu. Yüksekliği yaklaşık -1.27 metreyi bulan göv-
desinin çok sayıda çatlak olduğu ve dip kısmı parçalanmış olduğu için kabın 
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tamamen dağılmasını ve parçalanması engellemek için sağlamlaştırma çalış-
maları yapılmış ve konservasyon işlemleri uygulanmış ve kap şimdilik bu-
lunduğu yerde koruma altına alınmıştır.

3. tabakada kuzey teras ve orta terastaki diğer önemli buluntularımız ara-
sında millefiori  tekniğiyle yapılmış cam yüzük taşı, pişmiş toprak ağırlık ve 
akik taşlı bronz bir yüzük önemli buluntular arasında sayılabilir.

Orta terasta genellikle seviye indirme işlemlerinden çok yeni çıkan duvar-
ların yüzlerinin açılıp belirlenmesi ve tanımlanması çalışmaları yapıldı. K1 
duvarının güney yüzünden 3 metre, batı kesite 1,8 metre uzaklıkta, 0,4 metre 
genişliğinde, 2,6 metre uzunluğunda ve -3,93 metre seviyede ‘K6’ olarak kod-
lanan  başka bir kerpiç duvar sırası belirlendi. Ayrıca bu duvarın orta teras ile 
güney terasa sınır olacak şekilde uzandığı tespit edildi. 

Son olarak açma genelinde koruma amaçlı konservasyon çalışmaları ya-
pıldı. Kerpiç duvarların üzeri, ahşap plâkalarla kapatılıp plâkaların üzeri de 
samanlı çamur harcıyla sıvandı, açma içinde bırakılan pithos’un üzeri ise kum 
ile örtülerek tamamen kapatılmıştır. 

I3 açması: İlk defa 2012 yılında kazılmış olan plan kare, I4 açmasının batı-
sında ve hemen yanında yer almakta ve her iki açmayı 1 metre genişliğinde  
bir araba yolu ayırmaktadır. Geçen seneki çalışmalarımızda açmanın güne-
yinde küçük bir bölümde yüzeyden yaklaşık -5 metre derinliğe kadar inilmiş-
ti. Bu seviyede artık Hellenistik Dönem buluntularının kesilmeye başlamış 
ve tek tük Demir Çağına ait pişmiş toprak kap parçaları çıkmaya başlamıştı3.

2013 yılındaki çalışmalar da açmanın kuzey bölümünde yer alan ve aç-
mayı kuzeydoğu-güneybatı yönde diyagonal olarak ikiye bölen büyük duvar 
kalıntısı korunmuştu. Açmada geçen sene ortaya çıkan kalıntıların çizim ve 
fotoğraflama işlemleri tamamlandığı için, askıda kalan duvar kalıntıları bu 
sene kaldırılmıştır. Bunlar plan karenin güneyinde bulunan -3 metre derinli-
ğindeki doğu-batı yönlü iki sıralı moloz taş duvar kalıntılarıdır. Söz konusu 

3 Adak Adıbelli 2014, 301-302.
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duvarlar kaldırılırken, bol miktarda Helenistik Döneme tarihlenen, pişmiş 
toprak kap parçaları, ağırlık ve ağırşaklar, duvar içinde devşirme olarak kul-
lanılmış öğütme ve dibek taşları ortaya çıkarılmıştır. Bu işlem sırasında ele 
geçirilen en önemli buluntu ise  insan başı şeklinde, koyu kahve üzerine ve 
beyaz renkte göz, sarı renkte dudak ve küpeleri işlenmiş Fenike tarzı cam 
pendanttır4.  

I3 plan karesi çalışmalarında 4. tabakada birçok çukur da tespit edilmiştir. 
Bu çukurlar içerisinden  de bol miktarda Helenistik ve az da olsa Demir Çağı 
seramiği ile yoğun miktarda kemik ortaya çıkarılmıştır. Çukurlar genelde 20-
30 cm. derinliklerinde olup fazla bir kalıntı ele geçirilmemiştir. Ancak 5. taba-
kada tabakanın dönem özelliği olan Demir Çağı seramikleri ortaya çıkmıştır. 
Bu tabakada tespit edilen bir çukurda -6,35 m. seviyede çukurun içinde Demir 
Çağına ait olduğunu düşündüğümüz pişmiş toprak kap parçaları ele geçmiş-
tir. Söz konusu kap parçaları kalın cidarlı ve büyükçe bir depo kabına ait ol-
malıdır ki aynı tip ve nitelikte başka kap parçaları, ayrıca yine Demir Çağına 
ait olabilecek başka çanak çömlek parçaları açmanın diğer bölümlerinde de 
ele geçmiştir.   

Yaklaşık 1,5 ay süren I3 plan karesi çalışmalarında son indiğimiz derinlik 
yüzeyden yaklaşık 7 metre kadar aşağıdadır. Bu tabakada artık kayda değer 
mimarî kalıntı çıkmadığı pişmiş toprak kap vb. buluntuların ise iyice azaldı-
ğı gözlemlenmiştir. Bu bulgular ışığında söz konusu katmanı bir çeşit geçiş 
veya dolgu tabakası olarak nitelendirmek mümkündür. Ancak kazı sezonu-
nun sona ermesi sebebi ile açmadaki çalışmalara bu sene için son vermek ge-
rekmiştir.  

Kazı çalışmalarının ardından bütün açmalarda (geçen sene olduğu gibi) 
duvar ve zemin kalıntılarının- hem de doğal ve diğer fizikî etkilerden koru-
mak amacı- ile üzerleri kum veya samanlı çamur harcı ile kaplanarak koruma 
altına alınmıştır.  

Sonuç olarak, Kırşehir Kale Höyük 2013 sezonu kazı çalışmalarında yak-
laşık H4 ve I4 plan karelerinde yüzeyden yaklaşık 4.5 metre derinliğe kadar 

4 Barnett, Mendleson 1987.
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inilmiş, -1.5/2 metre derinliklerde Osmanlı ve Selçuklu tabakaları arada Bi-
zans, Geç Roma ve Roma buluntularının ve çöp çukurlarının olduğu yaklaşık 
0.5/0.8 metre kalınlığında bir geçiş tabakası onunda altında 2/2.5 metre ka-
lınlığında bir katmanda ise bir birinin içine girmiş evreler halinde Hellenistik 
Dönem tabakası tespit edilmiştir. I3 açmasında ki küçük bir bölümde ise  -7 
metre derinliğe kadar inilmiş Demir Çağı bulgularıyla karşılaşılmıştır.  Ancak 
kazılan alanın hem çok dar olması hem de höyüğün eteğinde oldukça tahribat 
görmüş bir alanda yer alması sebebi ile belirgin bir tabakaya ait veriler net 
olarak ortaya çıkarılamamıştır. 
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Plan 2:  Kırşehir Kale Höyük açma planları.

Plan1: Kırşehir Kale Höyük krokisi.
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Resim 1: Kırşehir Kale Höyük hava fotoğrafı.

Resim 2: Kırşehir Kale Höyük açmaların genel görünüşü.
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Resim 3: H4 plan karesi işlik ve çöp çukurları.

Resim 4:  H4 plan karesi hellenistik tabaka.
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Resim 6: Hellenistik ve Roma dönemi buluntuları.

Resim 5: 0rtaçağ buluntuları.
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ANTAKYA HİPODROM vE ÇEvRESİ KAZILARI 2013

Hatice PAMİR*

Hatay İli Antakya Merkez İlçe de gerceklestirilen 2013 yılı kazıları  29 Ni-

san - 08 Agustos 2013 tarihlerinde Bakanlık temsilcileri olan Hatay Arkeoloji 

Müzesi’nden Arkeolog Demet  Kara ve ardından Osmaniye Müzesinden Ar-

keolog Kürşat Koçer’in katılımları ve destekleri ile gerçekleştirilmiştir. An-

takya Hipodrom ve çevresi kazıları Bakanlığımız tarafından finanse edilmiş 

olup başta Genel Müdürlüğümüz Kazılar Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili 

birimlerin destekleri ile gerçekleştirilmiştir.1 

Antakya’da ilk kazı çalışması 1932-1939 yıllarında yapılmıştır.2 Nispeten 

yerleşim yoğunluğunun az olduğu Hipodrom ve Çevresi, Antiokheia’nın 

Helenistik dönemden itibaren yerleşilmiş antik kentin ikinci mahallesi olup 

antik kayıtlara göre Asi Nehri’nin kolları ile çevrelenmekte ve bu görünü-

münden dolayı ‘Ada Mevkii’ ya da antik kayıtlarda geçen saray yapısının 

burada olmasından dolayı Basileia olarak adlandırılmıştır. 1932-29 yılları ka-

zılarında 5 hamam yapısı, Atriumlu Ev, Kule, Stadium ve Circus/Hipodrom 

yapıları kazılarak tanımlanmıştır. Günümüzde Hipodroma ait merdivenler 

dışındaki yapıların tamamı tekrar toprak altına gömülmüştür.Bu yapılara ait 

* Doç. Dr. Hatice PAMİR, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya Hatay/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmaları 29 Nisan -08 Ağustos 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına 
Yrd. Doç. F. Mine Temiz (Kazı Başkanvekili), Prof Dr. Yegan Kahya, Prof. Dr. M. H. Sayar, Doç 
Dr Serpil Eroğlu, Arkeolog Özlem Ketkanlı, Sergen Çirkin, Mehmet Cem Söylemez, Merve İnan,  
MKÜ Yüksek Lisans ve Lisans  Öğrencileri Memik Kereci, Anıl Doğruluk, Pınar Yarat, Cansu 
Uladı, Deniz Sezgin katılmışlardır. Kazı çalışmalarına Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay İl Kültür 
Müdürlüğü, Antakya Belediyesi, Küçükdalyan Belediyesi  ile Sayın Nevzat Şahin destek ver-
mişlerdir. 

2 1932-1939 yıllarındaki kazı raporları için Antioch on the Orontes I-V Vol. Princeton University 
Press.
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mozaik tabanlar ise Hatay Arkeoloji Muzesi ve dünyanın bir çok müzesinde 
sergilenmektedir.3 

2013 yılı kazıları Hipodrom ve çevresinde iki noktada Hipodrom ve 
Tapınak’ta yeniden başlatılmıştır. Hatay Arkeoloji Müzesi tarafından kazı 
alanı yakınlarında yapılan CC 20 plan karesinde kurtarma kazısına katılım 
yapılmış ve veriler toplanmıştır. (Resim: 1) Kazıda ele geçirilen malzeme kül-
türü içinde metal buluntular Yrd. Doç. Dr. Meryem Acara, cam buluntular 
Prof. Dr. Binnur Gürler, sikke buluntular Hatay Arkeoloji Müzesi Uzmanı 
Arkeolog Aslı Tunçer, antropolojik malzeme Doç. Dr. Serpil Eroğlu tarafın-
dan değerlendirilmiştir.

1. Hipodrom Kazısı

Antik kentin toprak üstünde görülebilen az sayıda kalıntısından biri olan 
Hipodrom 1932-1935 yıllarında kazılmış ve Circus ve ya Hipodrom olarak ta-
nımlanmış, Circus’a daha yakın özelliklere sahip olduğu ileri sürülmüştür4. 
Roma İmparatorluğu’nun Doğu eyaletleri arasında  Antiokheia’daki olimpik 
oyunlar en önemlileri arasında yer alır. Hipodrom’da icra edilen oyunlar an-
tik kayıtlara göre ilk kez Imparator Augustus ve Claudius zamanında başla-
mış, Diokletianus zamanına kadar kesintisiz düzenlenmiş; savaş, isyan ve do-
ğal felâketler gibi çeşitli nedenlerle zaman zaman aralıklarla M.S. 520 yılında 
yasaklanana kadar devam etmiştir.5 

İlk kazı sonuçlarına göre kuzey-güney aksta uzanan hipodromun  kuzey 
ve güney ucunda arenaya giriş kapıları bulunmaktadır. Yarışların yapıldığı 
Arena’nın  uzun ekseni boyunca uzunluğu 492.5 m., en dar yeri olan kuzey-

3 Bu kazılarda ortaya çıkarılan mozaikler için bkz D. Levi, Antioch Mosaic Pavement Vol I-II, 
Princeton Uiversity Press 1959.

4 Campbell, W. A. (1934), “The Circus”, In Elderkin, G. W. (Ed.), Antioch on the Orontes 1: Excavati-
ons of 1932, (pp. 34-41), New Jersey: Princeton University Press.

5 Antakya’da düzenlenen olympik oyunlar ile ilgili:  G. Downey 1961, History of Antioch from 
Seleucus to the Arab Conquest, App. Olympic Games of Antioch. G.Downey, “The Olympic 
Games of Antioch in the Fourth Century A.D.”  Transactions and Proceedings of the American Phi-
lological Association, Vol. 70 (1939),s. 428-438.
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deki Porta Triumphalis önünde genişliği 70 m., en geniş yeri olan orta kısımda 
ise 75 m.dir. Hipodrom’un uzun kenarları hafifçe dışa doğru kavislendirilmiş 
olduğundan tam doğrusal değildir. Tonozlu arkadlar üzerinde iki katlı otur-
ma sıraları yer almaktadır. Yapının ana kapısı ise batı yan tarafta Porta Pompae  
(Ana Kapılar), yapının güneyinde arena içine açılan tonozlu bir geçitin ka-
lıntıları Carceres (atlı arabaların giriş yaptığı kapı) kazılarak tanımlanmıştır. 
Kazı raporuna göre Arena’yı ikiye bölen ve arena doğrultusu boyunca uzanan 
Spina’nın uzunluğu 283,30 m.dir. Kazı raporuna göre kabaca yapının yapım 
tarihi M.Ö. 1. yy. olarak verilmekte ise de Hipodrom’un bir Roma yapısı ola-
rak inşa edilip edilmediği; burada daha önce Hellenistik Döneme ait hipod-
rom bulunmuş olabileceği de hâlen tartışılmaktadır. 

1932-35 yılları arasında yürütülen kazının ardından yapıdan günümüze 
tahribat görmüş merdivenlerine ait opus caementicium iç dokusu kalmıştır.Ya-
pının doğu tarafında ve kuzeyde yarım daire dönüş yapan kısımda olmak 
üzere on altı adet  opus caementicium masif beton işçiliğinde merdiven kalıntısı  
in situ günümüze ulaşabilmiştir (Resim: 2-3). 

2011-2013 Kazı Sonuçları

2011 yılı çalışmalarında plansız gecekondulaşmanın hâkim olduğu Kü-
çükdalyan Beldesinin ve civarının  gizli çöplük alanı olan Hipodrom alanında 
Hatay Müzesi başkanlığında genel çevre temizlik çalışması gerçekleştirilmiş-
tir. Genel temizliğin ardından arkeolojik dokunun tespitine yönelik jeofizik-
jeoradar ve elektromanyetik çalışması için toplam 7 bölgede 30 kesitte toprak 
seviyesi olarak kabul edilen 0 noktasında 7 m. derinliğe kadar inen tarama 
gerçekleştirilmiştir. Bu taramalar Hipodrom kalıntılarının iç kısmında, batı-
sında, güneyinde ve tapınakta yapılmış ve bu bölgelerdeki mimarî kümeleş-
melerin varlığını göstermiştir.

Hipodrom’un kuzeybatı tarafında K9 ve K8 plan kareleri içinde  2011 yılı 
kazıları Hipodrom’un batı sınırını belirlemek ve Hipodrom’un üzerindeki 
yerleşim katmanlaşmasını tanımlamak  amacıyla yapılmıştır. K9 açmasında 
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önce 10m x 20 m.lik açmada kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalara 2012 
ve 2013 yıllarında devam edilmiştir. 

2011 yılında K9 açmasında  yürütülmüş olan kazılar daha sonra batıya 
doğru genişletilerek 2012 yılında K9-1/II-III açmalarında yapılmıştır. 2013 yı-
lında açmanın sınırları K8 açmasına uzatılmış toplam 70 m2.lik alanda kazı 
sürdürülmüştür. 85.00 m. kotunda başlayan kazı 82.34 m. kotuna kadar de-
vam etmiş ve yüzeyden itibaren modern toprağın altında toplam 4 yerleşim 
tabakası belirlenmiştir (Resim: 4-6).

1. Tabaka  84.85m - 83.80/83.40 kotları arasında tanımlanmıştır. Alanın yü-
zeyinin bazı noktalarda farklılık göstermesi nedeniyle başlangıcını ortalama 
84.85 m. kotu olarak tanımlanan  dolgu tabakasında karışık halde Geç Roma 
ve Bizans Dönemi seramikleri ve birkaç mermer parça (kaplama ve süsleme 
elemanları) ele geçirilmiştir. K9.2 açmasının kuzey tarafında 84.85 m. kotun-
da doğu-batı yönünde uzanan çevresi harç ve kücük taşlar ile kaplanmış 2 
künk sırası batı kesit içinden çıkarak kuzey kesitin içine doğru devam etmek-
te olup olasılıkla yakın dönemlere aittir. 84.85 m. kotunda başlayan ve  84.10-
83.80/83.40 m. kotlarında biten bu tabakada daha üst kotta olması gereken, 
ancak tahribat nedeniyle yok olmuş olan  yapının dere taşları ve balçıktan ya-
pılmış temel duvarları açığa çıkarılmıştır. Bu duvarların genişlikleri ortalama 
0.40m  olup birbirine bitişik küçük mekânları ile bir eve ait olmalıdır. Bu yer-
leşim evresinde bu yapının altında alanın ortasından geçen pişmiş toprak su 
boruları  (83.73 m. kotunda) ortaya çıkmıştır (Resim: 5-6).  En az dört mekânlı 
birbirine paralel uzanan odalar seklinde düzenlenmiş konut görünümünü 
yansıtmaktadır. 

Ele geçirilen malzeme günlük kullanım malzemelerdir. Hemen yüzey top-
rağının altında mermerden havan eline ait alt parça ve 15. yy. sonrasına ait 
lüle parçaları I. Tabaka’nın üstünden gelmektedir ve modern tarım toprağı 
ile karışık tabakaya aittir. 84.50 m. ile 83.40 m. kotu arası ise ‘Tabaka I’ ola-
rak mimarî dokunun ait olduğu tabakayı tanımlamaktadır. Bu bağlamda ele 
geçirilen buluntuların tamamı Tabaka I’e ait olup Geç Antik Çağ dokusunu 
yansıtan günlük kullanım kaplarına ait parçalardır.  



275

Metal buluntulardan küçük boyutlu çiviler ahşap çivileri olarak konut içi 
ihtiyaçlar için kullanılmış parçalardır. Düz başlı çiviler işlevsel, başı yarım 
daire formlu çivi ise dekoratif işleve de sahip çividir. Halka formlu polykondo-
leona ait bronz kandil askılıkları  ev içi aydınlatma araçlarına ait parçalardır. 
Polykondoleon kullanımı aydınlatmada yeni bir yöntem olup Bizans Çağında 
sıklıkla kullanılmıştır. 

Seramik buluntuları Hellenistik Dönemden başlayan Geç Roma D kapları-
na uzanan karışık bir seri oluşturmakla birlikte M.S. 5.-6. yy. kapları ağırlıklı 
olarak ele geçirilmiş grubu oluşturmaktadır. Ele geçirilen en erken örnekler 
Hellenistik Döneme ait kalıp işi kâseler ve boyalı kâselere ait parçalar ise alan-
daki daha erken evrenin kanıtları olarak bu tabaka içinde karışık hâlde ele 
geçirilmiştir.6  

Bu tabakada ele geçirilen envanterlik sikke buluntular Seleukos-Alexan-
der Bala (M.Ö. 150-146), Septimius Severus (193-211), I. Konstantinus (312-
337), Gratianus (M.S. 367-383), Grantianus veya II. Valentianus (375-392), II. 
Konstantinus (337-361), Maximianus ? (286-305) ve en geç Justinianus’a (M.S. 
527-565) aittir. Alandaki sikke buluntu koleksiyonu karışık olmakla birlikte, 
alanın yakın çevresinin 700 yıllık bir sürecini yansıtmaktadır. Alexander Bala 
sikkesi en erken sikke, diğerlerinin tamamı ise 3. yy. ile 6. yy. arasına aittir 
(Resim: 7). 

1. Tabaka mimarîsi Geç Antik Çağa ait birbirine paralel odalardan oluşan 
konut mimarîsini yansıtmaktadır. İlk değerlendirme sonuçlarına göre sikke, 
metal, cam, seramik parçalar günlük kullanım kaplarına ait parçalar olup bu 
mimarî katmanın bir konut olduğunu ve M.S. 5-7. yüzyıllar civarına ait olabi-
leceğini göstermektedir. Bu konutun en az iki farklı inşa evresi olduğu üstteki 
evrenin oldukça geç bir döneme (lüle parçalarının da gösterdiği gibi) 15. yy. 

6 Seramik buluntular ilk analiz çalışmaları için 1932-1939 yılı kazı larında ortaya çıkan seramikle-
rin analiz edildiği yayınlara başvurulmuştur. Waage, F. O. 1938. “Lamps”, Antioch on the Oron-
tes I The Excavations of 1932. , s. 58-66. Princeton University Press, Waage, F.O., 1938. “Pottery”, 
Antioch on the Orontes I The Excavations of 1932. , s. 67-72. Princeton University Press ; Com-
fort, H., 1948. “Imported Western Sigillata”, Antioch on the Orontes Vol. IV.1, s. 61-78, fig. 37-41,  
Plates XII-XIII.Ayrıca Heyes,  J.W.,1972. Late Roman Pottery The British School at Rome, London.
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ve sonrasına ait olduğu Geç Antik Çağ yapısının kısmen duvarlarıda kullanı-
larak yeniden inşa görmüş olduğu söylenebilir. Bu tabakadaki en erken evre 
ise 5.-7. yy. arasına yerleştirilmesi gereken yerleşim evresidir. Bu evredeki 
yapılaşma daha geç bir dönemde alandan geçirilen künk sıraları ile tahribata 
uğramıştır. 

2. Tabaka  83.80/83.40 m. kotunda başlamakta ve  çatı kiremidi ve künk 
parçalarının yoğunluk gösterdiği tabakadır. Bu tabaka K9. 1-2 /I-II açma-
larında tanımlanmıştır. 1. Tabaka’nın altındaki kotta güneydoğu-kuzeybatı 
yönünde  uzanan dere taşları ve balçık ile inşa edilmiş duvarlar 1. Tabaka 
duvarları ile benzer işçilik gösterir ve bir anlamda 1. Tabaka’nın erken evre-
si görünümü vermektedir. Üst kotta yer alması gereken duvarlar  tahribata 
uğramış, sadece temeller kalmıştır. Planı şimdilik bütünlük göstermeyen ve 
küçük mekânlar oluşturan duvarlar bir konuta aittir. 83.24 m. kotuna kadar 
yer yer mimarî tuğla parçaları ve mimarî blok taş kırıklarının oluşturduğu 
yığının altına temel üzerinde in situ blok taş açığa çıkarılmıştır. (Resim: 5-6) 

Buluntu grubu arasında  Geç Roma ve Bizans Dönemlerine ait karışık bir 
seriyi oluşturan 48 adet bronz sikke yoğun bir grup olarak küçük bir alan-
da bulunmuş olması dikkat çekicidir. Hellenistik Dönem kalıp işi kâselere 
ait parçalar, kırmızı astar boyalı dışa çekik ağızlı açık kaba ait ağız parçaları, 
siyah astar boyalı açık kaba ait ağız parçası Erken-Orta Hellenistik Döneme 
aittir.  Pergamane Ware olarak da adlandırılan Geç Hellenistik Kırmızı astarlı 
kaplar (M.Ö. 1. yy.) iç yüzü siyah astarlı içe çekik ağızlı Hellenistik Dönem 
kâse erken mal grubunu oluşturur. Bununla birlikte, günlük kullanım kap-
larına ait parçalar arasında terra sigillata parçalar, Erken Roma kap grubunu 
oluşturmakta; yerel üretim sırsız kaplara ait ağız ve kaide parçalari Geç Roma 
B ve C, güveç kabına ait oluklu gövde üzerine oturan kulplu gövde parçası  ve 
sırsız üzeri oluklu pişirme kabına ait gövde parçaları  Geç Roma C grubu   Geç 
5.-6. yy. tarihini vermektedir. Bu tabakadaki seramik buluntu grubu karışık 
bir seri oluşturmakla birlikte 1. Tabaka’ya göre daha erken Geç Roma A – C 
evrelerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda bu tabaka için son yerlesim tarihi 6. 
yy. olarak görülmektedir. 
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3. Tabaka, 83.84/83.40 m. - 82.80 m. kotları arasında tanımlanan tabaka-
dır. 3. Tabaka doğu tarafta 83.29 m. kotunda bir yangın tabakasının üzerine 
oturmakta, batı tarafta ise 82.30 m. kotundaki hipodrom temeli üzerine otur-
maktadır. Hipodrom yapısına ait blok taşlar devşirme ya da hipodroma ait 
in situ bloklar temel gibi kullanılmıştır. K9. 2/II açmasının doğu kesitinde 
yanık tabakasının üzerine oturan bu taşlar yanık tabanın üzerindeki 83.35 m. 
kotundaki yerleşim evresinin üzerinde ele geçirilirken,  bu mimarî parçaların 
çevresinde blok taşlara ait kırık parçalar ve bir blok taş ele geçirilmiştir (Re-
sim: 5-6). Bu taşlar opus caementicium temelin üzerinde oturmaktadır. Bu taşlar 
kuzey-güney yönünde bant şeklinde uzanan duvara bitişen ve doğuya doğru 
ayak şekliden uzanan duvarın üzerinde yer almakta olup 3. Tabaka’nın inşa 
evresinde kullanılmışlardır. Buluntular alanın tümünde dağılmış bir şekilde; 
belli bir noktada yoğunluk göstermeksizin ele geçirilmiştir. 

Karışık bir seri oluşturan 119 adet etütlük ve envanterlik sikkelerin bü-
yük çoğunluğu korozyona uğramış durumdadır. Sikkeler üzerinde çalışma 
devam etmekte olup okunabilen sikkeri ilk değerlendirmelerine göre 82.38 
m. kotundan gelen bakır sikke Maximianus (M.S. 290-294), 83.18 m. kotundan 
gelen Crispus (M.S. 317-320), 83.18 m. kotundan gelen iki adet I. Konstantine 
(307-337) ve II. Licinius (317-326), 82.46 m. kotundan gelen Roma eyalet sik-
kesi, K9. 2/III açmasında ise 82.77 m. kotunda Diocletianus (293-295) ve 82.84 
m. kotunda Traianus (114-117) sikkesi ele geçirilmiştir. 

K9.2/I açmasından 3 adet yüzeyleri son derece aşınmış pişmiş topraktan 
yapılan bu jetonların bir yüzünde baskı izleri zorlukla seçilmekte, diğer yüzü 
ise düzdür. Kaba, siyah taşçıklı kırmızımsı renkte hamur dokusu 5. yy. Geç 
Roma B kaplarında görülen hamur dokusunu vermektedir. Seramik buluntu-
lar arasında kalıpta şekillendirilmiş 4. yy. ait kandil parçası (Resim: 8) ve M.S. 
1-2. yy.a ait yangın tabakasının üst seviyelerinde parçalar hâlinde dış yüzü 
oluklu küresel gövdeli pişirme kabı dikkat çeker (Resim: 8). Seramik grup 
içinde az da olsa M.Ö. I yy.a ait Geç Hellenistik kap grubu olan Pergamene 
Ware örnekleri, kırmızı astarlı yüzeyi, içte dairesel çizgi bezek ile Erken Helle-
nistik Dönem 2. Yarısına ait örnekler ve  M.Ö. Geç 3. yy. ile M.Ö. 2. yy. ortala-
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rına kadar olan döneme tarihlenen örnekler tanımlanmıştır. Bu örnekler M.S. 
5. yy. kapları ile aynı tabakadan gelmiş olmaları karışık bir tabaka olduğunu 
yansıtmakta ise de M.S. 4.-6. yy. arasına yerleşen kaplar yoğunluğu oluşturur. 

4 Tabaka, Hipodrom’un temelleri ile tanımlanmıştır. Bu tabakanın üst 
kotu, 83.20 m. kotunda başlayan yangın tabakası 82.92 m. kotunda bitmekte 
ve  moloz tuğla parçaları yoğunluklu katman başlamaktadır. Dere taşları ve 
çimento harçlı opus caementiciumdan inşa edilmis hipodrom temeli ise 82.34 
m. kotunda tanımlanmıştır. Hipodrom’un temeline ait duvar 2.5 m. kalınlıkta  
bant şeklinde kuzey-güney boyunca uzanmakta; bu duvara bitişen doğu-batı 
yönde uzanan dört duvar ile dört odacık oluşturmaktadır (Resim 00). Temel 
üzerinde kesme blok taş duvar  in situ çok az korunagelmistir. Hipodrom 
temelinin batısında 1x2 m.lik sondaj kazısı ile temelin yüksekliği araştırılmış, 
temel duvarı devam etmesine rağmen, zeminin ıslak ve bataklık olması nede-
niyle çalışma, 81.20 m. kotunda bırakılmıştır. Hipodrom temeline ait gözlerin 
iç kısmında ise 82.14 m. kotuna kadar kazılmış ve bu noktada bırakılmıştır.  

4. Tabakada hipodromun inşa ve kullanım evresi ile ilgili material içinde 
önemli buluntuları sikkeler  oluşturmaktadır. Yangın katmanının altından  ta-
ban üzerinde ele geçirilen Diocletianus sikkesi (293-295 baskılı) ve 82.84 m. 
kotunda Traianus ( 114-117 baskılı) sikkesi ile Maximianus (M.S. 290-294) ba-
kır sikkesi, Roma eyalet sikkesi ele geçirilmiştir. Bu sikkeler yangın katmanı-
nın  altındaki kottan gelmişlerdir. Bu da yangının Maximianus (M.S. 290-294) 
döneminden sonra olduğunu göstermektedir. En erken sikke olan Trajanus 
sikkesi (114-117) ise temel üzerinde ele geçirilmiştir. Seramik buluntular ise 
Erken Hellenistik Donem  2. yarısından M.S. 4 yy.a kadar uzanmaktadır. Ta-
mamen karışmış hâlde gelen buluntular alandaki yerleşim faaliyetleri sırasın-
da alanın kazılması veya toprak taşınması ile mümkün olur.

Alanın M.Ö 3. yy.a uzanan ilk kullanım evresine ait seramik veriler,  ala-
nın batısında K8 açmasında ele geçirilen Alexander Bala Sikkesi (150-146) 
ile de desteklenmektedir. İlk verilere göre hipodromun inşası veya bulun-
duğu alanın ilk yerleşim evresi ile ilişkilendirilmelidir. Hipodrom’un ikin-
ci inşa evresi icin en geç tarih Traianus Dönemi, son kullanım tarihi olarak 
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M.S. 4. yy. başları görülmektedir. Yangın tabakası ile büyük ölçüde tahribata 
uğrayan Hipodrom’un bulunduğu alanda yangın tabakasının üzerinde ve 
Hipodrom’un temelleri üzerinde var olan bazı blok taşları da birlikte kulla-
nılarak veya kırık blok taşlar kullanılarak konut yerleşimi başlamaktadır ki 
Hipodrom’un bu kısmının en azından 4. yy.dan sonra kullanılmadığı açıktır. 
İlk değerlendirmelere göre 3. Tabaka konut yerleşimidir ve 4 - 5. yy. arasına 
yerleştirilir. Bu tabaka aslında Hipodrom’un son kullanım evresi ile çakış-
maktadır.  2. Tabaka 5.-6. yy. arasına, 1. Tabaka ise 5. yy. ile 7. yy. arasına 
yerleştirildiğinden birbiri ile çakışmaktadır. Bir anlamda bir tabakanın alt ve 
üst evreleri olarak tanımlanmalıdır. Alanda ele geçirilen malzemeye göre en 
son malzeme birkaç parçadan oluşan lüle parçalarıdır. Evsel kullanıma ait 
herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir bu da alanın 7. yy.dan sonra terk 
edildiğini göstermektedir.

2. Tapınak Kazısı 

Antik kentten günümüze kalan diğer önemli yapı olan ‘Tapınak’ olarak 
adlandırılan yapıda kazı ve mimarî belgeleme çalışmaları ilk kez başlatılmış-
tır. 1930’lu yıllarda herhangi bir çalışma yapılmamışsa da kazı raporlarına  
‘Podyumlu Tapınak’ olarak geçmiş bir yapıdır. 2011 yılında kısa süreli jeofi-
zik araştırmanın ardından 2013 yılında kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Ta-
pınak kuzey - güney doğrultusu üzerinde, Hipodrom’un 160 m. doğusunda 
ona paralel olarak uzanmaktadır. Yapıdan günümüze opus caementicium dere 
taşı ve harçlı olarak inşa edilmiş podyum ve cella duvarları kalmıştır (Resim: 
9).  Kuzey-güney aksı üzerinde uzanan yapı yüksek bir podyum üzerinde 
yükselmekte  olup podyum ölçüleri kuzey-güney yönünde 109,13 m., doğu-
batı yönünde 75,66 m.dir.  Peristasis genişliği uzun yanlarda batıda 13,84 m., 
doğuda 13,75 m., güney kısa yanda 15,11 m. ve  kuzeyde 15,95 m.dir (Resim: 
10).  Cella duvarları iç ve dış duvar olmak üzere birbirine paralel uzanmakta-
dır. Dış cella duvarı uzun yanlarda 78,50 m., kuzey ve güney kısa yanlarda ise 
48,84 m., cella dış duvar kalınlığı kuzeyde 2,6 m. diğer taraflarda ise 3,5 m.dir. 
Dış cella duvarları ile iç cella duvarları arasında uzun yanlarda yaklaşık 3,8 
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m. kısa yanlarda ise 3,25 m. mesafe bulunmaktadır. Cella iç duvar genişliği 
ise daha kalın olup ölçülebilen kalınlık ortalama 5 m.dir. Cella içinde kuzey 
duvarın tam ortasından  2,1 m. genişlikteki bir duvar 3,9 m. güneye doğru 
çıkıntı yapmakta cellanın kuzey duvarına paralel uzanan 18,5 m.  uzunlukta 
ve 3,5 m.  genişlikteki duvara bağlanmaktadır. Cellanın iç mekân ölçüleri; 55,9 
m. x 25 m.dir.  Cellaya doğu, batı ve güney yanlarda geçişler vardır. Doğu ve 
batı geçişler aynı aksta 5 m. genişlikte iken güney geçiş daha geniş olup 6,8m 
dir. Tapınak kazısı E ve F 15-16 plan karelerinde  84.50 m. kotunda kazılar 
başlatılmıştır. Podyum Batı Duvarı ve B2. B9. Kapıları, Batı Peristasis, Kuzey 
Peristasis ve Cella  olmak üzere 5 alanda kazı yapılmıştır (Resim: 10). 

Batı peristasis 109 m. uzunlukta ve 13.6m genişliktedir (Resim: 11). Batı pe-
ristasisin  uzunluğu göz önüne alınarak E15-16, F15-16 açmalarında kuzeyba-
tı peristasiste ve kuzey peristasisin batı tarafında  kazı yapılmıştır. Batı peris-
tasis kuzey yarısında opus caementiciumdan inşa edilen  podyum batı duvarı, 
kuzeybatı podyumun kuzey köşesinden batı kapı aksına (b9)  kadar toplam 
9 blok halinde  diş seklinde çıkıntı yapan eşit aralıklarla inşa edilmiş B1-B9 
blokları, bunların arasında  8 dar boşluk b1-b8 tanımlanmıştır. Sırasıyla B1, 5 
m. x 2 m.; B2, 3x2 m. ; B3, 4 m. x 3,5 m.; B4, 3,40 m. x 1,90 m.; B5, 1,90 m. x 1,20 
m.; B6, 5,50 m. x 2 m.; B7, 2,5 m. x 2 m.; B8, 2,5 m. x 1.90 m.; B9, 4 m. x 2.10 m.; 
B10 bloğu ise 4 m. x 2.10 m. ölçülerindedir. Blokların üst yüzey kotu üst yü-
zeyi sıvalı olarak günümüze ulaşan B6 bloguna göre 84.40 m.dir. Doğu yüzde 
peristasisten yüksekliği en iyi korunagelen  B6 bloğunda 1.35 m.dir. Blokların 
peristasis tabanı ile olan kotu ise 83.05 m.dir. Podyum batı duvarında bloklar 
arasındaki 0,90-1 m. arasında değişen b1-b8 boşlukları peristasisten yapının 
dışına doğru yaklaşık 0.10 m. eğimli olarak inşa edilmiştir ve oturduğu zemin 
kotu 82.80 m.dir. b5 Boşluğunda in situ kesme blok taş (0.45x 0.80 m. x 0.40 
m.) tanımlanmıştır. Podyumun opus caementiciumdan yapılmış duvarının  dış 
yüzünde duvar inşası sırasında kullanılan blok taşlar veya kalıplara ait kalıp 
inşa izleri en az 3 sıra olarak izlenmekte olup 0.60 m., 0.45 m. ve  0,47 m.dir.  
olarak tespit edilmiştir. İnşa tekniği bakımından bir sıra dere taşı düzgün yer-
leştirilmekte üzerine kalın çimento tabakası tekrar dere taşı ve üzerine çimen-
to harcı şeklinde kalıbın üst kotuna kadar bu işlem devam etmiştir. Bu teknik 
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en iyi podyumun kuzeybatı köşesinde izlenmekte olup yapının tamamında 
kullanıldığı görülmektedir. 

Podyum yüksekliğini tespit etmek ve podyum yüksekliğini belirlemek 
amacıyla b2 geçişinin güneyinde 1 m. x 10,80 m.lik açmada kazı yapılmış, 
80.15 m. kotunda harçlı bir zemin ile karşılaşılması üzerine sondaj bu kotta 
durdurulmuştur. Buna göre yapının podyum duvarı yükseliği iyi korunagel-
miş B1 bloğunun üst kotu ile podyum tabandan itibaren 5 m. yüksekliktedir. 
Duvar dış yüzünde 2,50 m. de 0,25 m.lik girinti ile uygulanmış profil batı yüz 
boyunca devam etmektedir.  Podyum dış sondaj kazısında podyum duvarı-
nın dış yüzünün kalın harç tabakası ve derz izleri podyum dış yüzünün blok 
taşlarla kaplandığını göstermektedir. Derz yükseklikleri düzenli olmamakla 
birlikte isodomik bir duvar kaplamasının izlerini vermekte ve taş ölçüleri or-
talama 0,40 m. x 0,60 m.dir.

Batı peristasiste kuzeyden güneye doğru podyum dış duvarından cellaya 
doğru 5 m. genişliğinde ve 60 m. uzunluğundaki alan kazılmıştır. Bu çalışma 
sonunda b1’den b8’e kadar olan alan içinde doğu-batı aksında 3 sıra, kuzey-
den güneye doğru 22 sıra hâlinde  0,70 m. x 0,65 m. ölçülerinde ve 0,55 m. 
yükseklikte ortalama 0.90 m. aralıklı olarak inşa edilmiş kareye yakın dörtgen 
formda  3 x 22 topam 66 adet dere taşı ve çimento harcı ile bağlanmış opus 
caementicium kaideler açığa çıkarılmıştır. Tespit edilen 66 kaidenin 13 tanesi 
üzerlerinde yer alan zeytinlik dolayısıyla kazılamamış; geriye kalan 53 ka-
ide ise tam olarak açığa çıkarılabilmiştir. Kaideler b2 ve b9 kapılarında yer 
almamaktadır. Kaideler boşlukları kesmeyecek şekilde yerleştirilmişlerdir. 
Kaideler 83.10 derinliğindeki bir zemine oturmaktadır. b5 boşluğunda, kai-
delerin üstünü örten tuğla ve kiremit yıkıntının altında 0,70x0,45 m. ebadında 
bir blok taş bulunmuştur. 

Batı duvar üzerinde peristasise bağlanan iki kapı aksı/geçişinden  biri ku-
zeyde b2 digeri ise güneyde b9’dur. b2 Kapısı,  podyumun kuzeybatı köşesin-
de  podyumun dışına açılmakta ve 5 m. genişliktedir. b9 Kapısı ise oldukça 
tahribat görmüş ve birden fazla kullanım evresini yansıtmaktadır. Kapının 
genişliği 3.60 m.dir. B9 kapısının batı ve doğu tarafta korunagelmiş basamak-
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ları kapının basamaklı olduğunu daha sonraki kullanım evresinde ise üze-
rinin moloz ve kireç harcı ile kaplanarak rampa şekline dönüştürüldüğünü 
göstermektedir. Basamakların batıya doğru devamı henüz kazılmamıştır. b9 
girişinin kuzey duvarının doğu ucunda 0. 45 m. x 0.60 m. ölçülerindeki kesme 
blok taşlara ait harç  izleri duvarın yüzünün kesme blok taşla kaplandığını bu 
taşların daha sonraki dönemlerde söküldüğünü göstermektedir. b9 geçisinde 
podyum duvarının güneyinde 83.64 m. kotunda moloz dolgunun altından 
kısmen tümlenebilir amphora parçaları ele geçirilmiştir. Bu amphoralar Filis-
tin amphoraları olarak adlandırılmakta ve 5. yy. sonlarına tarihlenmektedir 
(Resim: 12). 

Kuzey peristasiste, cella duvarının batı köşesinden dış podyum duvarına 
kadar uzanan alanda 6,5 metre eninde ve 13,5 metre boyunda bir açma açıl-
mıştır. 83. 75 m. kotundan  başlayan 4 sıra hâlinde toplam 16 adet kaide kazı-
da açığa çıkarılmıştır. İyi korunagelmiş opus caementicium  kaideler standart 
ölçüde 0.90x1 m., batı peristasis kaidelerinden daha büyük ölçüdedir (Resim: 
13).  Kaidelerin üst yüzey kotları 83.75 m.-83.60 m. arasında değişmektedir. 
Kaideler 82.90 m. kotundaki  opus caementicium zemine oturmaktadır. Buna 
göre zemin seviyesinden en yüksek seviyede korunan kaide hesaplandığın-
da kaidelerin yaklaşık 0.85 m. bir yüksekliğe sahip oldukları görülmektedir. 
Kaidelerin araları  zemine kadar neredeyse tamamen taş ve tuğla yıkıntı ile 
doludur. Kaideler, bati peristasiste b2 girişi ile aynı özelliklerde k2 girişinin 
doğusunda başlamaktadır.  Batı peristasiste olduğu gibi kuzeyde de herhangi 
bir mimarî parça ele geçirilmemiştir. Bu temellerin işlevlerinin taşımak oldu-
ğu açıktır ancak birbirilerine son derece yakın konumları nedeniyle nasıl bir 
taşıyıcı işleve sahip olduğunu gelecek dönem kazıları açığa kavuşturacaktır. 

Cella batı duvarı hattı boyunca boyunca, cella batı kapı aksından  cella dış 
duvar kuzeybatı çıkış aralığına kadar 12,5 m. x 2 metre ölçüsünde uzatılan 
açma, ile cella duvarlarının 82.80 m. kotunda harçlı sağlam bir zemine otur-
duğunu açığa çıkarmıştır. 

Cella batı kapı girişi E16.2/IV açması kazılmış ve  kuzeybatı duvarına biti-
şik olarak  84.62 m. kotunda  doğu-batı doğrultusunda opus caementicium du-
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var  kuzey yüzünde 84.48 m. kotunda kireçtaşı blok taşlar ve 83.99 m. kotun-
da  blok taşların oturduğu opus caementicium duvar açığa çıkmıştır. Yaklaşık 
3.10 m. olan duvarda 3 dikey 2 yatay blok taş sırası, 0.85 m. genişlikteki opus 
caementicium duvarın üzerine oturmaktadır.  Blok taşlar kireçtaşından 0.50 m. 
x 0.70 m. x 0.47 m. ölçülerinde ve psuedo isodomik duvar örgüsü sistemini yan-
sıtır. Kesme taş işçilikli bu duvarın üzerinde daha geç dönem  dere taşlı ve 
harçlı duvar tanımlanmıştır. Bu duvar b9 kapısına doğru devam etmekte ve 
b9 kapısının kuzey duvarındaki ikinci kullanım evresinin restorasyon duvarı 
ile aynı tekniktedir. E16.2/IV açmasındaki blok taşların güneyinde yoğun  şe-
kilde harç, taş ve tuğla kalıntıları altında  84.04 m. kotunda  yetişkin bir bireye 
ait iskelet açığa çıkmıştır. İskelet doğu-batı doğrultusunda, iskeletin baş kısmı 
batıya doğru olup yüzü güneye bakmaktadır. İskeletin kafatası tam korun-
muş sol kol ve kaburgaları tahribat görmüştür, sağ kaburga ve sağ kol sağlam 
olup pazusunda M.S. 6-7. yy.a ait demir bir pazubent yer almaktadır.7 Sağ kol 
kaburgaların altında kalmıştır. İskeletin leğen kemiği ve bacakları bulunama-
mıştır. İskeletin yatış pozisyonuna göre normal bir gömü olmayıp yüzünün 
üzerine doğru düşmüş olduğu ve hayatını kaybetmiş olduğu düşünülmekte-
dir. M.S. 6. yüzyıl Antakya’da yıkıcı depremlerin yaşandığı yüzyıl olup 526 
ve 528’de 200.000 kişi ölmüştür. 

Cella iç batı duvarda  zemin kotuna ulaşmak amacıyla kazı yapılmış ve 
84.05 m. kotunda opus caementicium tabana ulaşılmıştır. Cella içinde kuzey 
duvar batı hücrede duvarların oturduğu zemin kotuna ulasmak için 82 m. 
kotuna kadar kazılmış herhangi bir veriye ulasılmamıştır. Cellanın güneyin-
deki kazıda ise zemin kotu 84.05 m. olarak belirlenmiştir. Cellanın güney ta-
rafında toprak dolgu üzerinde gri granitten sütun gövde parçası toprak dolgu 
üzerinde ele geçirilmiş, muhtemelen taşınarak getirilmiştir. Ayrıca tapınak 
yüzeyinde iki kırmızı granit porfir sütun gövde parçası belgelenmiştir. Tapı-
nağın üst örgü sistemi hakkında henüz veri yoktur. Elde edilen verilere göre 
yapı büyük boyutlu podyumlu tapınağın temelleri olarak tanımlanmalıdır. 

7 Ferezzoli, A.F., 2012. “Byzantine Small Finds from Elaiusse Sebaste”, Byzantine Small Finds in 
Archaeological Contexts ed. B.Böhlendorf-Arslan, A Ricci, BYZAS15, 289-307.
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Podyum ve cella duvarları ile birlikte yüksekligi 10 m.yi aşmakta, podyum 
yüksekliği ise 5 m.dir. Boyutları itibarı ile Anadolu’daki ender büyük boyutlu 
yapılardan biridir. Ünik bir plana sahip tapınağın teknik ve plan bakımından 
en yakın örneği Tarsus Donuktaş tapınağıdır ve M.S. 2. yy. sonları Septimius 
Severuslar Dönemine tarihlenmektedir.8

Batı peristasisde ele geçirilen sikkeler en erken  Roma İmparatoru 
Numerianus’a (M.S. 282-283) aittir. Numerianus ile başlayan süreç sırasıyla 
5 Roma imparatorunun sikkesi ile II. Konstantius (337-361)’a kadar devam 
etmektedir. Bu da Tapınakta 79 yıl boyunca kesintisiz bir yaşam sürüldüğü-
nü göstermektedir. Ele geçirilen sikke buluntuları arasında 361 yılından 1034 
yılına kadar boşluk bulunmaktadır. Bizans imparatorlarından IV. Micheal’a 
(1034-1041) ile başlayan sikkeler ve Selçuklu Sultanı Melikşah’ın (1085-114) 
sikkesi ve devamında Haçlı sikkeleri (1097-1268) açmanın Ortaçağ sikkele-
ridir. Osmanlı sultanlarından II. Mahmut’un (1808-1839) sikkesi ise en geç 
dönem sikkesini oluşturur.

Tapınak kazısında ele geçirilen malzeme niteliksel ve niceliksel olarak hi-
podrom alanında ele geçirilen malzemelere göre daha azdır.  b9 Kapısı’nda 
parçalar hâlinde ele geçirilen daha sonra tümlenen torba dipli amphora, F 
Grubu içinde M.S. 5. yy. geç dönemine tarihlenmektedir9 (Resim: 00). Günlük 
kullanım kaplarına ait parçalar oldukça karışık M.S. 5. yy. kaplarının yanı 
sıra Hellenistik Dönem kalıp işi kâselere ait küçük parçalar alanda ele geçi-
rilmiştir, ancak bu buluntular alanın tesviye yapılması sırasında dışarıdan, 
olasılıkla yakın çevreden taşınan toprak içinde alana gelmiş olmalıdır.Alanda 
metal buluntular çeşitli boy ve ölçülerde çiviler, ok ucu ve mızrak ucu, halka, 
askılık, nal, aplik çivi, düğme parçası ve bir demir pazubentten oluşmaktadır. 
Ok ucu ve  mızrak uçları 10-12. yy. arasına yerleştirilmektedir. Bu buluntu 

8 Baydur, Nezahat, and Nadide Seçkin. Tarsus Donuktaş Kazı Raporu. Vol. 3. Tarih, Arkeoloji, Sanat 
ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, 2001.

9 Reynolds, P. 2013., Transport Amphorae of the 1st to 7th centuries: Early Roman to Byzantine 
periods. In Excavations at Zeugma, Conducted by Oxford Archaeology. W. Aylward. Packard 
Humanities Institute, Los Altos, California.Volume II: 93-161, Plates 43-74.
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grubu içinde in situ bir iskeletin kolunun üst kısmında ele geçirilmiş olan de-
mir pazubent ise M.S. 6.-7. yüzyıla tarihlenmektedir.10

Metal buluntular arasında çivi buluntular en yoğun grubu oluşturmak-
tadır. Alanda yoğun olarak tanımlanan mimarî bir eleman olan tuğla bulun-
tular yapı ile ilişkili özgün buluntulardır. Örnek olarak alınan tuğlalar üzer-
lerinde kabartma harf, bezek içerenler yapı inşa tuğlaları olarak tapınakta 
kullanılmışlardır. 

Mermer ve taş objelere ait az sayıda parçadan 3 parça porfir sütun göv-
desine ait parçalar ve cellanın içinde bir granit sütun parçası ve kyma reversa 
profille silme parçası ve İonik volütlü  ex citu durumda  ve tapınağa ait olup 
olmadığı açık değildir. Ayrıca 1 adet kabartmalı stel parçası, 1 adet adet kûfî 
yazıtlı stel parçası ve alt kısmında mezar ithaf yazıtı okunan stel parçası ve 
mermer heykele ait parça yüzey buluntuları olarak ele geçirilmiştir ve mo-
dern dolgu içinde alana taşınma yoluyla gelmiş kontekst dışı buluntulardır. 

İlk verilere göre tapınakta en üst seviyedeki arkeolojik dolgu M.S. 11-12. 
yüzyıllara ait olan İslâmî ve Haçlı tabakalarıdır. Bu dönemde tapınağın kalın 
ve korunaklı mimarî yapısı nedeniyle geçici bir konaklama merkezi olarak 
kullanıldığı düşünülmektedir. Tapınak genelinden ele geçirilen çok sayıda 
haçlı sikkelerinin yanı sıra, geç dönem kandiller, sırlı seramik parçaları, ok ve 
mızrak uçları ile İslâmi Döneme ait birkaç sikke bu tabakaya aittir. Bu tabaka 
yapının mimarî olarak son kullanım evresini yansıtmaktadır. Sikke buluntu-
larına göre tapınakta ciddî bir ara dönem M.S. 4. yy. ile 11. yy. arasında hiç 
sikke buluntusu yoktur. Seramik buluntular arasında 6. Yüzyıla ait amphora 
ve metal pazubentin de yıkıntı içinde ele geçmesi yapının 6. yüzyılda yıkılmış 
olduğunu göstermektedir. 

İlk değerlendirmelere göre peristasiste ortaya çıkan kaideler, aralardaki 
yoğun enkaz  tabakasından da anlaşıldığı kadarıyla yapının ilk kullanım ev-
resine ait stylobat düzleminin altında yer alan kaide temelleridir. Yapı 80.15 
derinliğinde harçlı bir zemin üzerine oturmakta ve  bu kottan itibaren cella 

10 Ferezzoli, A. F. 2012. 1Byzantine Small Finds from Elaiusse Sebaste” in Byzantine  Small Finds in 
Archaeological Contexts ed.B. Böhlendorf-Arslan- A. Ricci BYZAS 15, 289-307.
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duvarlarının en yüksek seviyede korunan 90,05 m. kotuna kadar yüksekliğe 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Cella iç ve dış duvarları ile iç kuzey duvarları 
olarak tanımlanan duvarlar taşıyıcı duvarlardır. Buna göre şu an tapınağın 
podium ve cella duvarları ile birlikte en az 10 m. metre kademeli olarak yük-
selen iki kademeli podyum üzerinde yükseldiği söylenebilir. 
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Resim 1: Antiokheia topografik haritası üzerinde arkeolojik kalıntıların dağılımı ve Hipodrom 
ve Çevresi Kazıları grid planı.
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Resim 2: Hipodrom ve tapınak alanı havadan görünümü.

Resim 3: Hipodromun doğu kanadına ait merdivenler.
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Resim 4: Hipodrom ve Tapınak kazısı genel vaziyet planı.

Resim 5: Hipodrom kazısı genel vaziyet planı
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Resim 6: Hipodrom kazısı acmalarının havadan görünümü.

Resim 7: Hipodrom kazısından bir grup sikke.
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Resim 8: M.S. 1-2. yy.a ait pişirme kabı ve M.S. 4. yy.a ait kandil.

Resim 9: Tapınağa havadan güneyden bakış.
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Resim 10: Tapınak kazısı genel vaziyet planı.
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Resim 13: Torba dipli amphora.

Resim 11: Tapınak Podyum Batı Duvarı ve Batı Peristasis.

Resim 12: Tapınak Kuzey Peristasis kazısı genel görünüm.



295

THE ANTIOcHIA AD cRAgUM ARcHAEOLOgIcAL
RESEARcH PROjEcT: 2013 SEASON

Michael HOFF*
Rhys TOWNSEND

Birol CAN
Ece ERDOĞMUŞ

Excavations at the ancient Roman city of Antiochia ad Cragum (Güney 

Köyü, Gazipaşa) were conducted from June 15 to August 15, 2013 for ACARP’s 

seventh season.   The areas of the site that underwent excavation include the 

Great Bath Complex and the Colonnaded Square.  Principal excavation of the 

Northeast Temple was completed in 2012, but study of the revealed platform 

and the architectural material continues. 

Excavation in the Great Bath Complex occurred exclusively within the 

confines of the Great Bath Court that adjoins the Bath at its east.  Here, in 2012, 

a walled court was discovered that contained a large mosaic pavement along 

with a small portion of what was suspected to be a piscina, or swimming 

pool.  Exposed walls on all three, non-bath sides indicated that the court was 

completely enclosed.  One entryway was discovered along the north flank 

and others were suspected elsewhere along the north and south flanks.  The 

2013 season saw the completion of the excavation of the mosaic court and the 

finished clearing of the piscina. 

The other area under excavation in 2013 was the Peristyle.  Previous sur-

veys of the site have noted the preservation of a broad terrace upon which 
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was clearly visible many granite columns and portions of stylobate on three 
of the four flanks of the terrace. 

Conservation work was carried out on the walls of the exposed shops ex-
cavated in 2011 and 2012.

Peristyle

The Peristyle is located immediately south of the Great Bath (Fig. 1).  There 
is an approximate difference in elevation of three meters between the Great 
Bath Court and the Peristyle. The connectors between these two areas have 
not yet been uncovered, but it is anticipated that excavations in 2014 will 
bring to light at least one set of stairs that would have allowed visitors access 
between the two structures.

The Peristyle measures roughly 60 by 40 meters, and is built upon a broad 
terrace.  The terrace walls along the East, West, and South flanks are well pre-
served, and are most pronounced at the two southern corners. Prior to excava-
tion, observation showed that in a few locations parts of the interior stylobate 
are visible, although in no location do we note preservation of the structure’s 
outer walls.  The most prominent aspect of the peristyle’s pre-excavation state 
was the number of preserved grey granite columns scattered throughout the 
square.  Prior to excavation, the terrace was cleared of tremendous amount of 
shrubs, allowing a greater visibility to the terrace.

In order to test the various parts of the Peristyle, including stylobate and 
surface behind the stylobate, court interior, and an enigmatic structure within 
the court, 14 four-meter square trenches were laid out.  One trench, TR 001, 
was laid out near the center of the open court with the intent to probe the Peri-
style’s surface.  The trench was excavated to bedrock without finding much 
archaeological material. One marble architectural block, a possible lintel, was 
observed within the trench, resting upon the bedrock. The block may belong 
to the internal structure and not to the colonnade.  It appears that the block 
was deposited upon the bedrock at a time when there was little soil within 
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the court.  The pre-excavation surface of the trench’s center measures 0.60 
m. below the step of the stylobate.  This difference in elevation indicates that 
approximately 60 cm. of courtyard fill has eroded away since antiquity.  One 
explanation for the erosion must be water that may have cascaded down from 
the higher Great Bath Court to the north over the years, washing much of the 
soil away from the peristyle court.

Two trenches were laid out to examine the stylobate. One trench, TR 004, 
examined the stylobate and area between the wall and stylobate along the 
east flank.  Here we were able to discern the intercolumniation based upon 
examination of the several empolia cuttings preserved on the stylobate.  We 
calculate an intercolumnar distance of 2.975 m.  Also, one completely intact 
column survives in this trench, thus we were able to note the columns height 
at 4.11 m.  In the area between the stylobate and the east wall, excavation 
probed below the level of the stylobate.  We noted many stones—mainly 
long, relatively thin, and flat—laid with the narrow side down in a densely 
packed formation.  This suggests an intent to strengthen the surface to likely 
guard against pedestrian wear.  It is likely that the same erosion forces that 
removed much of the courtyard surface, also affected the surface behind the 
colonnade.  Indeed, the surface area between the colonnade and the rear wall 
along the same east flank as TR 004 but closer to the southeast corner has been 
washed away by approximately 0.75 m. The current topsoil between the pack-
ing stones is nearly lacking in archaeological material.

Within the relatively flat court of the Peristyle is the feature that was first 
observed and recorded by G. Huber in the 1960s.1  He noted that the structure, 
that he labeled I.3 T, was located off-center and consisted of marble blocks. 
He also noted its measurements as 13.80 by 9.00 m. Several trenches were 
excavated atop this feature that, prior to excavation, showed none of the fea-
tures indicated by Huber.  Local villagers reported, however, that they had 

1 G. Huber, “The Sites and their Principal Buildings.” In A Survey of Coastal Cities in Western Cilicia. 
Türk Tarih Kurumu Yayınlarından 6.8, edited by E. Rosenbaum, et al. 1–47. Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Başimevi.
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noticed scraps of mosaic pavement atop the mound over the years; this obser-
vation gained traction within the very first few hours excavating the top of the 
mound as loose tesserae were appearing throughout the three trenches under 
excavation.  Two of the three trenches came down upon a mosaic pavement 
only 22 cm. below the surface, within the central chamber of the structure 
(Fig. 2).

The external dimensions of the structure cannot yet be determined as its 
flanks have not yet been fully exposed.  Only the east wall of the structure has 
been completely revealed; its thickness is measured at 1.75 m.

The cella’s dimensions form a barely discernable rectangle: N-S, 5.82; E-W, 
6.94 m.  The tessellated pavement extends throughout the chamber (Fig. 3). 
Working from outside towards the inside, the decoration consists of alternat-
ing blue and white bands, followed by a 0.23 m. wide chain pattern. This is 
followed by a 0.43 m. band of interlocking floral motifs, composed of blue, 
white, and red tesserae.  These bands form a frame around an approximately 
three meter central square. The east and west flanks of the square contain an 
odd number of geometric square motifs.  The west side has two parallel rows 
of five motifs each; the east side has fours motifs along the outer row and only 
two in the inner row.  At present there is no known reason to explain this 
discrepancy.

Near the center of the cella is a N-S series of three installations, but their in-
terpretation cannot yet be determined.  The northernmost is a squarish block 
of marble, whose edges have been partially obscured by mosaic tesserae.  
There is a setting line that forms a right angle at the SE corner and proceeds 
in both and E and N directions; the line however disappears or becomes ob-
scured the more distant away from the SE corner. There are four iron clamps, 
however, each with lead surrounds that apparently held in place a square 
monument, approximately 0.50 m. N-S and 0.54 m. E-W. South of this instal-
lation is a wide, nicely squared, marble base, 1.015 m. long. The north edge 
does not form a straight and even edge. The base’s top surface, although flat, 
has been roughly picked. The block currently does not lie at the same level 



299

as the mosaic pavement, but instead is tilted up so that the NW corner is the 
block’s highest corner.  It is possible that tectonic force may have caused the 
base’s slight upheaval.  The roughly picked surface suggests another block, 
now lost, rested upon the block. Further south still and contiguous to the mar-
ble base is a disturbed installation caused perhaps by looters or early vandals.  
All that remains of the feature is a mortar ledge on the south side of the pit, 
approximately 0.55 m wide and 0.08 m thick.

The building appears to have been a temple; the few surviving examples 
of the building’s entablature—columns, geison, capital—suggest the build-
ing’s purpose as such.  There are indications of a stairway at the south of the 
building, indicating a podium-style temple.  There are also four preserved, 
granite columns, whole or fragmentary, that are found near the structure’s 
front, thus we may posit a tetrastyle façade for the structure’s entrance.  The 
height of these columns is 4.16 m (only 5 cm taller than the ones associated 
with the Peristyle and composed of the same granite).  The structure’s walls 
are composed of a variety of different type blocks, including spolia from earli-
er buildings.  One such spolion, constructed into the lowest course of the east 
wall, shows a winged Victory (?), although much of the relief sculpture has 
been chiseled flat in order to form a level surface for the block above. Another 
spolion, incorporated into the west wall, is a curved monument base with an 
inscription carved below a moulding:  ΝΛΝΑ[ ] ΝΟΣΤΟΥΤΟΥΒΩ... (Fig.4).

Büyük Hamam / Great Bath

Kentin en sağlam durumdaki yapılarından olan Büyük Hamam, Agora’nın 
kuzeyinde, Sütunlu Cadde’nin batısında yer alır (Fig. 5). Görünen kalıntıla-

6 Seramik buluntular ilk analiz çalışmaları için 1932-1939 yılı kazı larında ortaya çıkan seramikle-
rin analiz edildiği yayınlara başvurulmuştur. Waage, F. O. 1938. “Lamps”, Antioch on the Oron-
tes I The Excavations of 1932. , s. 58-66. Princeton University Press, Waage, F.O., 1938. “Pottery”, 
Antioch on the Orontes I The Excavations of 1932. , s. 67-72. Princeton University Press ; Com-
fort, H., 1948. “Imported Western Sigillata”, Antioch on the Orontes Vol. IV.1, s. 61-78, fig. 37-41,  
Plates XII-XIII.Ayrıca Heyes,  J.W.,1972. Late Roman Pottery The British School at Rome, London.
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rı yaklaşık 1350 m²lik bir alan kaplayan yapının bölümlerinden biri, hemen 
doğusunda yer alan geniş dikdörtgen mekândır. 2012 sezonunda bu mozaik 
döşemeli mekânda kazı çalışmaları başlatılmış, yaklaşık 65 cm. kalınlıkta du-
varlarla çevrelenen mekânın, ortadaki havuzun doğusunda kalan 150 m²lik 
kısmı (bu, mekânın toplamının yaklaşık %40’lık kısmını oluşturur) ve ortada-
ki havuzun güney ucu açılmıştı.

2013 sezonunda, Büyük Hamam’ın bu mozaikli ve havuzlu mekânı ta-
mamen açılmış, doğu bitişiğinde kalan Hamam iç mekânlarıyla bağlantıları 
kısmen tespit edilmiş, mekânın diğer yönlerinde gerçekleştirilen genişletme 
çalışmalarıyla çevresinde yer alan olası diğer yapı gruplarıyla ilişkisi gözlen-
meye çalışılmıştır.

Mozaik döşemenin, havuzun batısında kalan kısmının da açılmasıyla 
mekânın genel planı ve düzenlemesi büyük ölçüde aydınlatılabilmiştir (Fig. 
6). Buna göre, 24,86x14,50 m. ölçülerindeki mekânın kuzey ve güney duvar-
larının iki ucunda yer alan her biri 1,60 m. genişlikteki toplam dört kapı dış 
mekânla bağlantıyı sağlarken batı duvar üzerindeki girişler Hamam’ın sıcak-
lık bölümlerine ulaşımı sağlamaktadır. Olasılıkla güney duvar üzerindeki 
girişler “agora” olduğu tahmin edilen yapıya doğru açılırken kuzey duvar 
üzerindekiler, yine mozaik döşemeye sahip daha küçük odacıklara geçişi sağ-
lar. Ana giriş, büyük olasılıkla kuzeydoğu odacık tarafındadır. Mekân güney 
yönde bir duvarla sınırlandırılmışken kuzey yönde mermer plâka döşemeli 
olarak eyvan biçiminde dışa uzatılmıştır.

Mekânın batı duvarı üzerinde, sıcaklık bölümlerine geçişi sağlayan dört 
giriş tespit edilmiştir. Bu duvar üzerinde yer alan toplam dört adet dikey 
künk kanalı zemine kadar inmektedir. Duvar üzerinde iki adet kemerli niş 
olduğu izlerden anlaşılmaktadır. Bu nişlerden güneyde olanın tabanında yer 
alan yazıtlı mermer blok, kırılmış olmasına rağmen in situ korunabilmiştir.

Mekânın ortasındaki her iki ucu apsidal sonlanan havuz, 11,53x4,82 m. 
ölçülerinde ve 1,03 m. derinliktedir (Fig. 7). Havuzun zeminini 25 cm. geniş-
liğe ve 20 cm. yüksekliğe sahip bir sıra basamak çevreler. Mermer plâkalarla 
kaplanan havuz zemini yer yer spolyen malzemeyle oluşturulan döşemeyle 
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kaplanmıştır. Hem kuzey hem de güney uçta iki basamaktan oluşan yekpare 
taşlar havuza iniş-çıkışı sağlayan basamaklar olup havuzu yan örgü blokla-
rına kenetlerle tutturulmuştur. Havuzun güney ve kuzey kenarlarında, mo-
zaik zemin üzerinde bulunan 62x45 cm. ölçülerinde rögar kapakları biriken 
suyun tahliyesine yöneliktir. Bunlardan kuzey uçtakinin altında yapılan ilk 
gözlemlere göre, oldukça derin ve uzun bir kanalın mekânın zemini altında 
dolaşarak yapı dışına uzandığı tahmin edilmektedir. Havuz içinde yapılan 
kazılarda rastlanan mermer heykel başı, olasılıkla duvardaki yazıtlı güney niş 
içinde durmaktaydı. Söz konusu heykel başı, yapılan ilk incelemelere göre, 
saç modeli ve işçiliğiyle Knidos Aphrodite’si tipiyle çok yakın benzerlikler 
taşıyan heykel başının, Roma Dönemi (M.S. 2. yüzyıl ?) kopyası olduğu dü-
şünülmektedir. Heykel başının korunan uzunluğu ışığında, heykelin tüm 
uzunluğu tahmin edildiğinde, söz konusu nişin yüksekliğiyle uyumlu oldu-
ğu gözlemlenmiştir.

Havuz dışında, mekânın tüm zemini mozaik döşelidir. Mozaiğin genel 
düzenlemesi açısından havuzun doğusu ve batısı tam bir simetri gösterir. Her 
iki tarafta da yaklaşık 2,30x2,30 m. ölçülerinde sekizer adet kare panodan olu-
şan bir geometrik düzenlemeye yer verilmiştir. Fark, bu kare panolar içindeki 
düzenlemededir. Geometrik ve geometrize edilmiş bitkisel dekorasyonlardan 
oluşan bu düzenlemeler, birkaçı dışında tüm panolarda farklıdır.

Havuzun doğu ve batı kenarları boyunca kuzey-güney doğrultusunda 
uzanan kolonlara ait hiçbir iz bulunmazken, bunların oturduğu 0,65x0,65 m. 
ölçülerindeki kare bloklar biri dışında in situ ele geçirilmiştir. Hem bu blok-
lar hem de batı duvar üzerindeki izler, mozaikli mekânın sütunlar üzerinde 
ahşap kirişler ve en üstte çatı kiremitleriyle örtülü olduğunu, sadece ortadaki 
havuzun üstünün açık olabileceğini düşündürür.

Mozaikli mekânın dışında gerçekleştirilen genişletme çalışmaları sırasın-
da çeşitli yapı ve bulgulara rastlanmıştır. Doğu duvarının dışındaki çalışma-
larda, bu yıl için ilginç buluntulardan biri olarak yaklaşık 1 m.si korunmuş 
olan ve 12 cm. kalınlıkta bir kurşun boruyla karşılaşılmıştır. Hamam’ın su 
temini konusunda önemli ipuçları veren borunun mozaik zemininin altına 
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doğru alçalarak ilerlediği görülse de, nereye kadar devam ettiği ya da havuz-
la bir bağlantısının olup olamayacağı henüz bilinmemektedir. Aynı alanda, 
kurşun borunun hemen doğusunda kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 
6,40 m., doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 4,70 m. ölçülere sahip olup güney 
yönde apsidal sonlanan başka bir yapıya rastlanmıştır.

Genişletme çalışmalarının ortaya çıkardığı ilginç bulgulardan biri de, 
mozaikli mekânın güney duvarındaki çalışmalarda tespit edilebilmiştir. Bu 
alanda, duvarın yaklaşık ortalarında, duvarın temele kadar bilinçli olarak ka-
zıldığı, hatta bu kısma yakın mozaiklerin de tahrip edildiği gözlenmiştir. Bir 
kısmı kazıldığı ve çok dağınık biçimde ele geçirildiği için sınırları tam olarak 
belirlenemese de, burada rastlanan, çanak şeklinde yanlarda yüksek ortaya 
doğru alçalan yuvarlak planlı ve metal harç karışımı döşemeye sahip uygula-
manın, bu hâliyle bir cam işliğine ait olabileceği yüksek ihtimaldir. Nitekim, 
bu kısımda, yanık izleri ve çok sayıda cam cürufları ve ikinci kullanım için 
toplandığı sanılan cam kırıkları ve atıkları bulundu. 

Sütunlu Cadde / Colonnaded Street

Yaklaşık 150 m. uzunluğa sahip ve doğu-batı yönünde yükselerek uzanan 
cadde, kayalık ve oldukça eğimli bir yamaçta oluşturulan bir teras üzerine 
inşa edilmiştir. Sütunlu Cadde’nin doğu girişi anıtsal bir kapı şeklinde ta-
sarlanmıştır. Girişin hemen kuzeyinde, daha önceki araştırmacılar tarafından 
“sarnıç” olarak tanımlanan kemerli ve iki bölümlü bir yapı mevcuttur. Cad-
denin Akdeniz’e bakan güney kenarında herhangi bir sütun dizimine rastlan-
mazken, kuzey kenar basamaklı bir stylobat üzerine oturan sütunlarla cephe-
lendirilmiş bir galeri ve bunun hemen arkasındaki odalardan oluşmaktadır.

Caddenin kuzeyindeki galerinin iki basamaklı stylobatına oturan sütunlar 
4,10 m. yüksekliğindedir. Tek parça granit sütunlara caddenin her yerinde 
rastlamak mümkündür. Stylobat üzerindeki izler ve stylobat basamakları 
üzerinde rastlanan birkaç kaide parçası, sütunların kuzeydoğu tapınağında-
kilerle benzer biçimde ancak tapınaktakilerden biraz daha küçük Attika tipin-
de kaideler üzerine oturduğunu gösterir.
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Stylobatın güneyi caddenin açık alanını oluştururken, kuzey kısmı üstü 
kapalı galeriyi oluşturur. Cadde zemininden yaklaşık 80 cm. yüksekte yer 
alan galerinin zemininde de, tıpkı caddede olduğu gibi taş döşemeye rast-
lanmamıştır. Sadece sütunların oturduğu stylobat ve basamakları taştan ya-
pılmıştır.

Sütunlu galerinin hemen kuzeyinde 60-70 cm. kalınlığında, moloz taş ör-
gülü ve harçlı duvarlara sahip dükkanlar dizilmiştir. Caddenin yaklaşık orta-
larında, sütunlu caddenin kuzeyinde bulunan daha üst teraslara geçişi sağla-
yan basamaklara yer verilmiştir. Sütunlu Cadde’de, atık ve temiz su dolaşım 
sistemine ait kalıntılar da dikkat çekicidir.

Sütunlu Cadde’nin kuzey kenarı boyunca yan yana sıralanan dükkânların 
arka duvarı üstünde ve zemin seviyesinden yaklaşık 1,5 m. yüksekte bir kanal 
bulunmaktadır. Dükkânların temiz su ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 
oluşturulan bu kanal, Sütunlu Cadde’nin doğu ucundaki sarnıçtan batıya 
doğru su taşımaktadır. 2013 sezonunda bu kanalın geçen yıl açılan kısımları 
detaylıca temizlenmiş, ardından kanalın doğu uzantısı da açılabilmiştir. Ka-
nal iki kenarda taşlarla sınırlanmış olup yaklaşık 15 cm. genişliğe ve 15 cm. 
derinliğe sahiptir. Sütunlu Cadde’de 2013 kazı sezonunda gerçekleştirilen 
çalışmalar, kazıdan ziyade onarımlarına yönelik olarak sürdürülmüştür. Bu 
amaçla, daha önce açığa çıkarılan duvarların derzlerinin temizlenerek resto-
rasyon harcıyla doldurulması olmuştur.

Sütunlu Cadde’de kazı ve onarım çalışmalarına paralel olarak, sütunların 
ayağa kaldırılmasına yönelik restorasyon projesi de hazırlanmaktadır. Buna 
yönelik olarak, öncelikle sütun kaidelerinin yeniden yapılması gerekmiştir. 
Bu amaçla, Antiocheia ad Cragum kentinin yakınında, bugün aktif olarak 
faaliyet gösteren ve olasılıkla Antik Çağda da kullanılmış olan bir mermer 
ocağından alınan bloklardan sütun kaidesi yontma çalışmaları başlatılmıştır 
(Fig. 8). Bu yıl itibarıyla kaba hatlarıyla ortaya çıkarılan iki adet kaidenin 2014 
sezonunda tamamlanması ve restorasyon projesinin uygulama aşamasına ge-
çilmesi planlanmaktadır.
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Fig. 1: General view of Peristyle excavations, from north.

Fig. 2: View of temple cella and mosaic pavement.
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Fig. 3: Cella mosaic pavement, from south.

Fig. 4: Peristyle temple, spolion inscription.
Fig. 5:  View of Great Bath Court excavations, 

from south.
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Fig 8: Colonnaded Street. Carving new column base for stylo-
bate.

Fig 6: Great Bath Court. Piscina, from east.

Fig 7: Great Bath Court. Piscina, from north.
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1 Bu araştırma için gerekli izni ve desteği bize veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Rektörlüğümüze, teşekkür ederiz. Kazılarımızın gerçekleş-
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2 2013 kazı çalışmalarında canla başla çalışan tüm genç görev arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Onların bu araştırmaya, Yoros Kalesi’ne bağlılıkları, tüm heyecanları sadece kazı sezonunda 
değil tüm sene boyunca devam etmekte ve ekibimizi birlikte tutmaktadır.
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Çalışmalarda önceki yıllarda açılan alanlarda tespit edilen mimarî kalın-
tılarına ait duvarların takibi ve mekânların tespiti amaç edinilmiştir. Bu ne-
denle, öncelikle arazide kış ayları boyunca gelişen bitki örtüsünün temizliği-
ne başlanmıştır. Ayrıca kış ayları boyunca kaleyi ziyaret eden ziyaretçilerin 
bıraktığı çöpler temizlenmiştir. Kuzey ve güney kulelerin içleri ziraî ilâç ile 
ilâçlanmış ve mikro biyolojik aktivitenin oluşumu engellenmiştir. 

Bu yıl kale içinde toplam 30 açmada ve kale önünde doğu girişi/arşitrav 
olarak adlandırılan alanda çalışmalar sürdürülmüştür.

D7-A3 açmasında D7-A4 açmasında tespit edilen döküntünün devamını 
ortaya çıkarmak amacıyla seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Açmanın ku-
zeydoğu kesiti önünde bir döküntü tespit edilmiş ve aralarında yoğun harç 
parçaları ve dağılmış hâlde alçı sıva parçaları görülmüştür. Yapılan çalışma-
larda D7-A3 açması ile D6-A4 açmasının kesitinin altında güneydoğu-kuzey-
batı yönünde uzanan tek sıra hâlinde üç adet künk tespit edildi. Künklerin 
ana kayanın oyularak bir kanal oluşturulması ve bu kanala yerleştirilmesi 
suretiyle sabitlendiği anlaşıldı. Künklerin üzeri,  çizimi yapıldıktan sonra kal-
dırılmak üzere kapatıldı.

D7-A4 açmasında, daha önceki yıllarda açılan D7-A2 açması ile, bağlantı-
nın sağlanabilmesi için seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışma-
larda açmanın güneydoğu kısmında bir çukur tespit edilmiştir. Çukurun gü-
ney kenarının açma kesiti altında kaldığı anlaşılmış olup çukurun tamamını 
ortaya çıkarmak amacıyla E7-A2 açmasının sınırları içinde 3x3 m. ölçülerinde 
bir sondaj yapılmıştır. Yapılan sondajda çukurun 2x3 m. ölçülerinde ve 3,5 
m. derinliğinde olduğu tespit edilmiştir. Çukur içinden yoğun olarak tümle-
nebilir, yarı tümlenebilir seramik kap parçaları, demir nallar, sikke ve metal 
objeler çıkarılmıştır. Çukur içinde yapılan çalışmaların tamamlanmasından 
sonra açma genelini ortaya çıkarmak için E7-A2 açması kendi normal ölçüle-
rine genişletilerek 5x5 m.lik bir açma olarak açılmıştır. E7-A2 açmasının geri 
kalan kısmında yapılan çalışmalarda açmanın batısında bir adet çukur daha 
tespit edilmiştir. İçerisinde diğer çukura oranla buluntu yoğunluğu daha az-
dır. Açmanın kuzey kesiti içinde doğu-batı yönlü bir taş sırası olduğu gö-
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rülmüştür. Bu nedenle E7-A1 açmasında da seviye inme çalışması yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

E7-A2 açmasının kuzey kesiti içinden gelen doğu-batı yönlü taş sırasının 
devamını takip etmek amacı ile E7-A1 açmasında çalışmalara başlanmıştır. 
Çalışmalar boyunca açma genelinde yoğun döküntü taşlar, taşların arasında 
parçalanmış hâlde duvar sıvası parçaları olduğu görülmüştür. Aynı zamanda 
E6-A2 açması ile eş zamanlı devam eden seviye inme çalışmaları sırasında 
açmaların kuzey kesitine yakın her iki açmada devam eden  doğu-batı yönlü 
bir duvar tespit edilmiştir. Ancak duvar E7-A1 açmasının ortasına gelmeden 
bitmektedir. Duvarın güney kesitine yakın kısmında içinde devşirme mimarî 
parçalarında kullanıldığı bir taş döşeme tespit edilmiştir. Tahrip edilmiş olan 
döşemenin doğusunda bir çukur olduğu görülmüş olup çukurda yapılan se-
viye inme çalışmaları sırasında çukurun parçalanmış ana kaya ile doldurul-
duğu anlaşılmıştır. Çukur içinden yoğun seramik ve cam parçaları ile çiviler 
çıkarılmıştır.  E6-A2 açmasında ise duvarın kuzeyinde ise yine duvara paralel 
uzanan bir başka duvar sırası daha tespit edilmiştir. İki duvarın arası oyul-
muş ve ana kaya da bir kanal oluşturulmuştur. E7-A1 açmasında da devam 
eden duvarın altında ana kayaya oyulmuş bir çukur tespit edilmiştir. Çuku-
run içinde yoğun seramik parçaları olduğu görülmüş olduğundan duvar çizi-
mi yapılıp fotoğraflandıktan sonra kaldırılmış ve çukur açılmıştır. 

E6-A3 açmasında yapılan çalışmalar sonucunda açmanın doğu kesitinden 
gelen döküntü taşların altında batıya doğru yayılım gösteren düzgün biçimde 
döşeme taşları tespit edilmiştir. Bu taşların E6-A1 açmasındaki döşeme taşları 
ile hemen hemen aynı seviyede olması alanda geniş bir taş döşeli zemin oldu-
ğunu ancak geç dönemde tahrip edildiğini göstermektedir. E6-A1 açmasında 
yapılan çalışmalarda ise E6-A3 açmasının kuzey kesitinde uzanan doğu- batı 
yönlü duvarın kuzeyinde ana kayanın derin bir şekilde oyulduğu ve en geniş 
kısmının E6-A1 açması içinde kaldığı gözlemlenmiştir. Doğu- batı yönünde 
uzanan bu oyuk yaklaşık 3 m. genişliğinde olup kullanım amacı tespit edile-
memiştir. 

E6-A3 açmasında tespit edilen zemini güney yönüne doğru takip etmek 
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amacıyla F6-A1 açmasında  seviye inme çalışmaları yapılmış, ancak zeminin 
geç dönemde tahrip edildiği görülmüştür. Açmanın doğu kesitinde ise E6-A3 
açmasında ortaya çıkarılan kuzey-güney yönlü duvarın devam ettiği yapı-
lan çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Duvarın batısında, açmanın ise 
güneyinde ana kayaya oyulmuş bir çukur tespit edilmiştir. Derinliği oldukça 
az olan çukurda herhangi bir buluntu tespit edilmemiştir. F7-A1 açmasında 
ise çevresindeki duvarların kullanım amacını anlayabilmek amacıyla seviye 
inme çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda açmanın doğu kesitinde 
kuzey-güney yönünde uzanan iki sıralı  bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 

E6-A4 açmasında ise E6-A2 açmasında tespit edilen döküntü duvarın ve 
taş döşemeli zeminin devamını takip etmek amacıyla seviye inme çalışma-
ları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda açmanın kuzeydoğusunda bir moloz 
döküntüsü olduğu görülmüştür.  Döküntü içinde yoğun miktarda demir cü-
rufu olduğu tespit edilmiştir. çalışmalara devam edebilmek amacıyla moloz 
kaldırılmıştır. Açmadaki çalışmalar sırasında açmanın güneydoğu kesitinde 
iki sıra düzgün taşlardan oluşan doğu-batı yönünde uzanan bir duvar tespit 
edilmiştir. Aynı zamanda açmanın kuzeydoğu kesitinin orta noktasına yakın 
bir konumda bulunan yanık tabakasının etrafında dairesel bir taş sırası tespit 
edilmiştir. 

E6-A4 açmasının güneydoğu kesitinde yer alan moloz taş duvar örgüsünü 
takip etmek amacıyla F6-A2 açmasında seviye inme çalışmaları yapılmıştır.  
Çalışmalar sırasında açmanın kuzey tarafında ana kaya seviyesinin yüksek 
bırakıldığı ancak açmanın merkezinden itibaren güneye doğru ana kayanın 
oyulduğu ve doğu kesitine kuzey- güney yönlü bir  duvar yapıldığı tespit 
edilmiştir. Duvar açmanın güney kesitinde doğu-batı yönünde uzanan bir 
duvar ile kesişmekte ve bir mekân oluşturmaktadır.  Ana kayanın işlenmiş 
olma nedeni ise anlaşılamamaktadır. 

E7-A3 açmasında, E6-A4 açmasında tespit edilen doğu-batı yönlü duvarın 
devamını ortaya çıkarmak amacıyla seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Ça-
lışmalar sırasında açmanın doğu kesitine yakın kısımda kuzey- güney yönün-
de uzanan bir döküntü tespit edilmiştir. Döküntü altında düzgün taş sıraları 
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görüldüğü için çizimi yapılan ve fotoğraflanan döküntü kaldırılmıştır. Aynı 
zamanda açmanın güney kesitinde kalan doğu-batı yönlü bir duvar sırası tes-
pit edilmiştir. 

D8-A4 açmasında daha önceki yıllarda çalışılmış olan D8-A1 açmasını an-
lamlandırabilmek için seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar 
sonucunda  açmada kuzey-güney doğrultulu 1.60m.  genişliğinde ana kayaya 
oyulmuş bir kanal tespit edilmiştir. Kanalın arazinin geneline bakıldığında 
kale boyunca aynı doğrultuda devam ettiği yüzeyden görülmektedir. Kanalın 
güneydeki ucuna H6-A1 ve H6-A2 açmaları arasında yapılan çalışmalarda 
da ulaşılmıştır. Kanalın Birinci Dünya savaşı döneminde mühimmat taşımak 
amacıyla açıldığı düşünülmektedir. Bu kanalın içinde kanalın batısına teka-
bül eden derinliği çok daha az bir başka kanal oyulmuştur. Bu kanalda di-
ğer kanalla paralel olarak kalenin güneyine kadar devam etmektedir. Ayrıca 
açmanın güneydoğu köşesinde bir çukur tespit edilmiştir. Bu çukurun daha 
önceki yıllarda çalışılmış olan  D9-A3 açması ile birleştiği anlaşılmış ve çu-
kurda ana kaya seviyesine kadar inilmiştir. Çalışmalar sırasında çukur içinde 
tümlenebilir seramik parçaları ile dağınık parçalar, demir çiviler, nallar tespit 
edilmiştir. 

D8-A4 açmasında tespit edilen kuzey-güney yönlü kanalın devamını orta-
ya çıkarmak amacıyla E8-A2 açmasında seviye inme çalışmaları yapılmıştır. 
Çalışmalarda kanal içinde yoğun kumlu toprak ve taş dolgu olduğu görül-
müştür.  Aynı şekilde D8-A4 açmasında tespit edilen kanalın devamını tespit 
etmek amacıyla E8-A4 açmasında da seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Ça-
lışmalar sırasında açmanın kuzeydoğu köşesinden güneybatı köşesine doğru 
hafif bir yay çizerek uzanan bir kanal tespit edilmiştir. Kanalın yüzey sularını 
toplamak için açılan su kanallarından biri olduğu görülmüştür. Ayrıca açma-
nın kuzeybatı köşesinde D8-A4 açmasından devam eden kanalın uzantısı or-
taya çıkarılmıştır. Kanalın E8-A3 açmasına doğru devam ettiği tespit edildiği 
için, çalışmalar E8-A3 açmasında başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda E8-A3 
açmasında yüzeye yakın seviyede yoğun moloz dolgu olduğu görülmüştür. 
Moloz ve toprak dolgu altında ise kanalın devamı ortaya çıkarılmıştır. D8-A4 
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açmasında tespit edilen kanalın bir kısmı E8-A1 açmasının sınırlarından geç-
mekte olduğu düşünüldüğü için çalışmalar bu açmada da sürdürülmüştür.  
Ancak kanalın açma sınırından geçtiği anlaşılmıştır. 

Bir diğer çalışma ise E9-A3 ve E9-A4 açmalarında, daha önceki yıllarda 
açılan E9-A1 ve E9-A2 açmaları ile bağlantısını tespit etmek amacıyla, yü-
rütülmüştür. E9-A4 açmasında yapılan çalışmalarda yoğun döküntü moloz 
tabakası tespit edilmiş ve kaldırılmıştır. Aynı zamanda açmanın kuzey kesi-
tinde kulelerden düşmüş olan büyük bir harçlı blok taşlar tespit edilmiştir. Bu 
harçlı taşların arasında bir mermer sütun parçası olduğu görülmüştür. Ayrıca 
açmanın batısında kesite doğru devam eden bir harç tabakası tespit edilmiş-
tir. E9-A3 açmasında yapılan çalışmalarda  harçlı zeminin devam ettiği tespit 
edilmiştir.  E9-A3/ E9-A1 açması kesitinden seviye inme çalışmalarında kale-
nin kulelerinden dökülmüş olabileceği düşünülen mermer mimarî parçaları 
bulunmuştur.

E7-A2 açmasının güneyinde ortaya çıkarılan duvarın devamına ulaşmak 
amacıyla çalışmalar E7-A4 açmasında da sürdürülüştür. Çalışmalar sırasın-
da duvarın devamı ortaya çıkarılırken aynı zamanda kuzey kesite yakın bir 
noktada ana kayaya oyulmuş bir çukur yine açmanın batı kesiti önünde dik-
dörtgen bir çukur tespit edilmiştir. Kuzey kesite yakın olan çukura Çukur l,  
batı kesite yakın olan çukura Çukur ll ismi verilmiştir.  Dikdörtgen çukurun 
ölçüleri yaklaşık olarak 1,50 x 2,00 m.dir. Her iki çukurda da yoğun miktarda 
seramik kap parçaları, metal objeler, lüle ve lüle parçaları, kiremit parçaları 
tespit edilmiştir. Çukur II’nin doğu tarafında ana kayaya oyulmuş harçlı bir 
alan tespit edilmiş olup alanın kullanım amacı bilinmemektedir.  

Kale içerisinde yürütülen bir diğer seviye inme çalışması ise kalenin gü-
neydoğusunda kalan H6 alanı ile kısmî olarak  I6 ve I5 alanlarındadır. 

H6-A2 açmasında bir önceki yıl açığa çıkarılan yolun hemen doğusunda 
bulunduğu ve yolun takibini yapmaya elverişli olduğu için seviye inme ça-
lışmalarına başlanmıştır. Sürdürülen tesviye çalışmaları sırasında açmanın 
doğusunda ana kayaya yerleştirilmiş kuzeydoğudan başlayıp güney yönde 
H6-A4 açmasına doğru devam eden taş sıraları açığa çıkarılmıştır. Bu taş sıra-
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larının genişliğinin 1.25 m. olduğu görülmüş olup taşların bir set yaptığı dü-
şünülmektedir. Açmanın kuzeybatı bölümünde ise ana kaya derinleşmiş ve 
D8-A4 açmasında tespit edilen ve mühimmat taşımak için açıldığı düşünülen 
kanalın bir kısmı daha ortaya çıkarılmıştır.  

Kanalın H6-A1 açmasına girdiği kesitten anlaşılmış olduğu için H6-A1 aç-
masında uzunluğu 4.70 m., genişliği 1.61 m. olan ve ana kayaya düzgün şekil-
de oyulmuş olan kanal ortaya çıkarılmıştır. Kanalın batı bölümünde devam 
eden çalışmalarda, doğu- batı yönünde uzanan bir duvar açığa çıkarılmıştır. 
Çift sıra olan duvarın uzunluğu 1.77 m., genişliği 0.85 m.dir. Duvarın yalnız-
ca taban seviyesi tespit edilmiş olup, örgüsünde moloz taşların kullanıldığı 
görülmektedir. H6-A1 açmasında devam eden çalışmalarda, açmanın batı-
sında bulunan geçen yıl açığa çıkarılmış yol döşemesinin üzerinde yükselen 
duvarın takibi için açmanın güneybatı bölümünde seviye indirme çalışması 
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda duvarın doğuya doğru uzanıp büyük bir 
bölümünün güneyde yer aldığı tespit edilmiştir.

H6-A3 açmasında ise 2012 yılında yapılan çalışmalarda H6-A1 açmasının 
güneyinde kesit içinde tespit edilen duvarın tamamını ortaya çıkarmak ama-
cıyla seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalarda açmanın doğu bölü-
müne yakın, güneye doğru uzanan bir yüzü ana kayaya yaslanmış bir duvar 
tespit edilmiştir. Duvarın yaslanmakta olduğu ana kaya ise mühimmat taşı-
mak için yapıldığı düşünülen kanalı oluşturan ana kayadır. Duvarın hemen 
altında ise yolun devamı ortaya çıkarılmıştır. 2012 yılında yapılan çalışmalar-
da bir kısmı ortaya çıkarılan yolun kalenin güneyindeki kemerli kapıya doğ-
ru değil, güneydoğu sur duvarlarına doğru devam ettiği görülmüştür. Yolun 
doğusunda bulunan H6-A4 açması çalışmalarında, H6-A2 açmasının kuzey-
doğusundan gelerek güneydoğuya doğru uzanan taş kümeleri ile açmanın 
doğusundan  geçen taş kümelerinin altından geçerek kuzeybatı yönünde 
uzanan künk hattı ve güneydoğu köşeden açma merkezi yönünde ilerleyen 
taş sıraları ile sınırlandırılmış bir kanal açığa çıkarılmıştır. Bu kanalın hemen 
doğusunda ana kayaya oyulmuş ikinci bir kanalın varlığı da söz konusudur. 

H6-A4 açmasındaki taş sıralarının devamını ortaya çıkarmak amacıy-
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la l6-A2 açmasının batı yarısında öncelikle 2.5x2.5 m.lik bir alan açılmıştır. 
Çalışmalarda kuzey-güney ve doğu-batı yönlü temel duvarları açığa çıkarıl-
mıştır. Doğu-batı yönlü temelin takibi için açma doğu yönünde çeyrek elips 
biçiminde genişletilmiştir. Açma sur duvarlarına dayandığı için tam olarak 
açılamamaktadır. Bu temeller güney ve doğu yönlerinde devam etmektedir  
ve  takip edilememektedir. Çalışmalar sırasında kuzey-güney ve doğu-batı 
yönlü temellerin kesişim noktasının kuzeyinde küçük güneyinde ise nispeten 
daha büyük toplam iki çukur saptanmıştır. Kuzeydeki çukurun kuzey sınırı 
üç taş ile belirlenmiştir. Güney çukurda profil veren seramik ve cam eser par-
çaları ele geçirilmiştir. l6-A1 açmasındaki çalışmaların amacı l6-A2 açmasının 
batısında bulunan bu alandaki döküntü taşların bir düzen gösterip gösterme-
diğinin saptanmasıdır. İlk aşamada açmanın doğu yarısında çalışılmıştır. Ça-
lışmalarda bir kuzey-güney yönlü duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Duvarın 
batısında yer alan üçgen dilim içerisinde yoğun cam ve  a secco resim parçaları 
ele geçirilmiştir. 

I6-A1 açmasının batısındaki buluntu yoğunluğu nedeni ile I5-A2 açma-
sında da seviye inme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda 2012 yılında 
ortaya çıkarılan yolun I5-A2 açmasında genişleyerek devam ettiği görüldü. 
Yolun genişlemesinden dolayı bu alanda yolun geniş bir meydan yaptığı ve 
geç dönemde tahrip edildiği düşünülmektedir. 

H5 alanı 2012 yılı kazı çalışmaları sırasında açılmış olup bu alanda sadece 
önceki sene ortaya çıkarılan duvar döküntüsünün kaldırılması işlemi yapıl-
mıştır. 

Kale içindeki çalışmaların yanı sıra kale dışında doğu girişi/ arşitrav olarak 
isimlendirilen alanda da çalışmalar sürdürülmüştür. Çalışmalarda devşirme 
olan arşitravın parçalarını bulmak, varsa diğer mimarî ve küçük buluntuları 
koruma altına almak hedeflenmiştir. İki kule arasında kalan ve önceki kazı 
sezonunda yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan harçlı tabaka kaldırılmıştır. 
Çalışmalarda toprak seviyesi arşitravın bulunduğu kapı önü ile aynı seviyeye 
getirilmiştir. Üst tabakalarda harçlı toprak alt tabakalarda kahverengi toprak 
ağırlıklı olmak üzere taş yoğunluklu döküntüler tespit edilerek kaldırılmıştır. 
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Alanda yapılan çalışmalarda kuzey kulenin önünde üçgen oluşturan kısım-
daki toprak dolgu kaldırılmış ve kulenin kaidesi bulunmuştur. Kuleye yak-
laşık olarak 70 cm. uzaklıkta bir taş dizisi ortaya çıkarılmıştır. Bu kısmın su 
kanalı olduğu düşünülmektedir. 

2013 yılında yapılan çalışmaların genelinde kale içerisinde tespit edilen 
mimarînin toprak sıvalı duvarlardan oluşturulduğu ve günümüze temel se-
viyelerinin kaldığı anlaşılmıştır. Mimarî yapıların kale içerisinde barınma 
amaçlı yapıldığı basit bir mimarî olduğu düşünülmektedir. Çalışmalar esna-
sında bulunan pişmiş toprak tümlenebilir kaplar, sürahiler, lüleler, lazımlık-
lar da bu düşünceyi destekler niteliktedir. 

2013 yılı kazı çalışmaları sırasında ayrıca uzman mimarî bir ekip tarafın-
dan3, kalenin malzeme analizi ve hasar tespiti yapılmıştır. Bu çalışma süre-
cinde iç kalenin dış duvarlarının taş ve tuğla malzemelerinde zaman içinde 
farklı bozulma mekânizmalarından dolayı mekânik deformasyonlar oluştuğu 
ve bunun statik açıdan tehlike arz eden ayrışmalara neden olduğu tespit edil-
miştir. Buna ilişkin olarak koruma amaçlı gerçekleştirilecek müdahaleler için 
gerekli acil basit onarım yapılacak olan alanlar belirlenmiş ve tarafımızdan 
rapor edilmiştir.

Ayrıca, Jeodezi ve Fotogrametri mühendislerinin kontrolünde4 üç boyutlu 
lazer tarama yöntemi ile iç kalenin vaziyet planı hazırlanmıştır. Örnek olarak 
A kuzey ve B güney kulelerinin olduğu doğu duvarının batı cephesinin rölö-
vesi çalışılmış ve elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu-
nun yanında 1m.lik periyotlarda ortogonal plan düzlemindeki kot değişimi 
ve münhani eğrileri ortaya çıkarılmış ve tematik kot değişimi üzerine kalenin 
planı oturtulmuştur. 

Bu çalışma programı kapsamında; sahadaki tüm mimarî tespitler doğrul-
tusunda, hasar ve malzeme analiz kataloğu yapılmasına karar verilmiştir. 

3 Restorasyon Uzm. Y. Mimar A.Gülşah Kütükçüoğlu başkanlığında mimarlık öğrencileri Cansu 
Porsuk, Gizem Demirci ve mimarlık ve şehir planlama bölümü öğrencileri Cansu Porsuk, Ayşe 
Zümrütkal, Melike Karadağ, Meryem Taşbaşı ve Zeynep Kurt çalışmışlardır.

4 Jeodezi ve fotogrametri Y. Müh. Alper Yiğitoğlu ve ekibine teşekkür ederiz.
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Örnek ve risk teşkil eden iç kaledeki A kuzey kulenin batıya, iç alana bakan 
duvarı çalışılmış ve malzeme ve hasar analiz kataloğu hazırlanmıştır. Bu du-
varda, acil onarım gerektiren alanlar için örnek rölöve ve restorasyon projesi 
raporu hazırlanmıştır 5. 

Kazı evinde de bir yandan buluntu çizimleri yapılırken diğer yandan  res-
toratör tarafından tümlenebilir seramik kaplar, kâseler, lazımlıklar, sürahiler 
restore edilmiş, metal, kemik ve taş buluntuların konservasyonu yapılmıştır. 
Envanterlik ve etütlük eserler ayrılmış çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çeki-
lerek belgelenmiştir. 

2013 yılı kazı çalışmaları kapsamında envantere alınan eserler Kültür ve 
Turizm Bakanlığı temsilcisi ve aynı zamanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri uz-
manı Sinan Akpınar gözetiminde 27 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul Arke-
oloji Müzeleri’ne teslim edilmiş olup etütlük eserler de kale içerisinde depo 
olarak kullanılan kuzey kulede muhafaza edilmek üzere kapatılarak mühür-
lenmiştir. 

 Uluslararası bilimsel ölçütlere göre korunma ve işlev projeleri de hazırla-
makta olduğumuz bu aşama ile amacımız, bu görkemli anıtsal yapının gele-
cek nesillere en iyi şekilde korunarak ulaşmasını sağlamaktır. 

5  Y. Mimar F.Betül Değirmenci başkanlığında Mimar İlke Demirci ve Restoratör Yağmur Kes-
kin’in çalışmalarına Y.Restorasyon Uzm.-Konservatörler Jörg Roland Breitenfeldt, Anette Sturm 
ve Vanessa Frieden de danışmanlık etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz.
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Resim 2: 2013 arazi genel görünümü.

Resim 3: D7-A4 açmasından buluntu.
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Resim 4: Lüle.

Resim 5: Anahtar.
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Resim 6: Lüle.

Resim 7: Seramik kap.
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Resim 8: Yazıt.

Resim 9: Seramik kap.
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Resim 10: Doğu giriş, kuzey kule duvarı.
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SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ 2013 YILI KAZISI
A. Nejat BİLGEN*
Gökhan COŞKUN

Figen ÇEVİRİCİ COŞKUN
Zeynep BİLGEN

Bahadır DİKMEN
Birol AKALIN

Semra ÇIRAKOĞLU
Fatma Çağım ÖZCAN

Asuman KURU
Zerrin ERDİNÇ

Seyitömer Höyüğü, Kütahya il merkezinin 25 km. kuzeybatısında, Çe-
likler Seyitömer Linyit İşletmesi rezerv sahası içerisinde, eski Seyitömer 
Kasabası’nın bulunduğu alanda, yer almaktadır. Yaklaşık 150x140 m. ölçüle-
rinde olan höyüğün orijinal yüksekliği 23.5 m.dir (Resim: 1). 

* Prof. Dr. A. Nejat BILGEN, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
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Höyüğün etkilediği alanda 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir 
duruma getirilmesi amacıyla, 1989 yılından itibaren ilk yıl Eskişehir Müzesi 
Müdürlüğü, 1990’lı yıllarda ise Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü tarafın-
dan kazı çalışmaları yürütülmüştür.1 Bir süre ara verilen kazı çalışmaları 2006 
yılında, Prof. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında, Dumlupınar Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü tarafından yeniden başlatılmıştır.2 Türkiye Kömür İşletmesi 
Genel Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi arasında 2011 yılında yapılan 
ek protokol ile kazı çalışmaları üç yıl daha uzatılmıştır.

 Projenin 2013 yılındaki sekizinci sezonunda kazı çalışması; öğretim ele-
manları, Arkeoloji Bölümü öğrencileri ve 300 işçiden oluşan bir ekiple, Kül-
türve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
15.04.2013 tarih ve 74112 sayılı izinleriyle, 09 Eylül – 12 Aralık 2013 tarihlerin-
de gerçekleştirilmiştir.3 

1 Aydın 1991,191-204; Topbaş 1992, 11-34; Topbaş 1993, 1-30; Topbaş 1994, 297-310; İlaslı 1996, 
1-20. 

2 Bilgen, 2008, 321-332; Bilgen, 2008, 115; Bilgen, 2008, 49-52; Bilgen, 2009, 71-88; Bilgen, Coşkun, 
Bilgen, 2010, 341-354; Coşkun, 2010, 61-67; Bilgen, 2011, 208-213; Bilgen, 2011, 46-58; Bilgen, 
2011, 208-212;Bilgen, 2011, 59-72; Bilgen, Coşkun, Bilgen, Yüzbaşıoğlu, Kuru, 2011, 367-380; 
Bilgen, Coşkun, Bilgen, Ünan, Silek, Çırakoğlu, Özcan, Kuru,  Kuzu, Akalın, Dikmen, 2011; 
Coşkun, 2011, 57-79; Coşkun, 2011, 81-93; Yüzbaşıoğlu, 2011,71-80; Bilgen, 2012, 12; Bilgen, Ol-
gun, 2012; Bilgen, Brıxhe, Coşkun, 2012, 141-150; Altınok, Karabacak, Yalçıner, Bilgen, Altunel, 
Kıyak 2012, 1-17; Altınöz, İnce, Sav, Dincer, Cengiz, Mercan, Yazıcı, Bilgen, 2013; 

3 Bilgen, Coşkun, Bilgen, Ünan, Silek, Çırakoğlu, Özcan, Kuru, Kuzu, 2013, 201-216; Bilgen, Coş-
kun, Bilgen, Ünan, Silek, Çırakoğlu, Özcan, Kuru, Kuzu, Akalın, Dikmen, 2013; Bilgen, Coşkun, 
Bilgen, Kuru, Yüzbaşıoğlu, Özcan, Çırakoğlu, Silek, 2013, 233-255.

 Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm başkanı ve Seyitömer Projesi başkanı Prof. Dr. A.Ne-
jat Bilgen ile öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Figen Çevirici Coş-
kun, öğretim görevlileri Zeynep Bilgen, Nazan Ünan, Sevcan Silek, araştırma görevlileri Semra 
Çırakoğlu, Fatma Çağım Özcan, Asuman Kuru, Uzman Zerrin Kuzu, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölümü öğretim görevlisi Restoratör M. Birol Akalın, Kütahya Meslek Yüksek Okulu, 
Öğretim Görevlisi Mimar Bahadır Dikmen; Desinatör Tuğba Aktaş; Restoratör Erdoğan Aktaş; 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Yüksek Lisans öğrencileri; Bayram Uygun, Hüseyin Usta, 
Serhat Kurt, Ensar Bekir Nazlı, Arkeoloji Bölümü Lisans öğrencileri, Hüseyin Yücel, Fehmi 
Yaşar, Kemal Ömrünolsun, Gizem Karaaslan, Rabia Özge Akın, Arzu Samancı, Erhan Dik-
men, Halil İbrahim Sağdıç, Kadir Dondurur, Deniz Balkan, Hasan Tunç, Rana Başkurt, Elif 
Nur Çakıl, Cemile Kaya, Mustafa Kartal, Miraç Aslan, Çiğdem Genç, İshak Ordueri, Nilay 
Ayvaz, Fatma Er, Şaban Tiryaki, Tuğçe Tezci, Yasemin Marsarnıç, Ece Altınay, Mehmet Ya-
vuz, İsmail Ünal, İhsan Şahbaz, Bedrettin Güngör, Hasan Güleç, Mustafa Altun, Tayfun Yağan, 
Esra Sezer, Mehmet Artuk, Hakkı Yıldırım, Nergiz Üstgel, Muharrem Can, Damla Şuataman, 
Merve Salman, Funda Kabran, Şeyma Gazcı, Suat Anıl Balat, Emrah Korkmaz, Damla Yılma-
zer katılmışlardır. Bergama Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Uğur Serden ve Kütahya Müze 
Müdürlüğü’nden Arkeolog Serdar Ünan Bakanlık temsilcisi olarak görev yapmıştır.
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2013 kazı sezonunda höyük genelinde yamaçlarda Orta Tunç Çağı, höyük 
üst platformunda ise önceki kazı sezonlarında ortaya çıkartılmış olan Erken 
Tunç Çağı III V-B evresine ait mimarî kalıntılar kaldırılmıştır. Erken Tunç 
Çağı III V-C evresine ait mimarî kalıntılar ise büyük oranda açığa çıkarılmış-
tır. 

IV. TABAKA (ORTA TUNÇ ÇAĞI) (Plan: 1)

Orta Tunç Çağı C evresine ait mimarî kalıntı olarak, höyüğün kuzeybatı-
sın da dört odalı bir kompleks yapı açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Doğu-batı 
doğrultulu olan bu kompleks yapının iç ölçüsü 8.30x12.00 m. olup konut ola-
rak kullanılmıştır.

Ayrıca höyüğün güney yamacında bu evreye ait iki adet küp mezar açığa 
çıkarılmıştır. Bu mezarlardan biri EE sektörünün doğusunda yer almaktadır 
ve mezar kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur. Bu mezarı sanduka-küp me-
zar olarak adlandırmak uygun görülmüştür. Çünkü bu mezarda gömü bir 
küp içerisine yapılmıştır. Hoker pozisyonunda yerleştirilmiş olan iskeletin 
boyu yaklaşık 1.50 m.dir. Bu küp 1.76x1.13 m. boyutlarındaki bir sanduka 
içerisine yatay olarak yerleştirilmiş vaziyettedir. Sandukanın üzeri ise plâka 
şekilli taş kapak ile kapatılmıştır (Resim: 3). Sandukanın içine batı köşeye, 
mezar hediyesi olarak yonca ağızlı bir testi bırakılmıştır. 

Diğer mezar ise kuzey-güney doğrultulu bir bebek mezarıdır. Gömü kü-
çük boyutlu bir küp içerisine yapılmış ve oldukça tahribat görmüş durum-
dadır. Bu mezardan iskeletin yanından mezar hediyesi olarak, bir adet bronz 
pazıbent, bir adet kurşun küpe ve beş adet aşık kemiği ele geçirilmiştir.

V. TABAKA (ERKEN TUNÇ ÇAĞI III) (Plan: 2)

Erken Tunç Çağı III B Evresi 

2013 kazı sezonunda, bu evreye ait bir adet mekân açığa çıkarılmıştır. Bun-
ların dışında daha önceki yıllarda açığa çıkarılan bazı mekânların kaldırılma-
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sı sonucunda bu mekânların ilk kullanım evreleri ile karşılaşılmıştır. Ayrıca 
önceki yıllarda açığa çıkartılan 30 No.lu mekânın etrafında yapılan kazılar 
sonucunda bu mekânın bir odasının daha olduğu saptanmıştır. 45 ve 46 No.lu 
mekânların ise ilk kullanım evresi tespit edilmiştir (Resim: 4). 2013 yılı çalış-
maları sonucunda, höyük üst platformunda bu evreye ait bütün mekânlar 
kaldırılmıştır. 

Erken Tunç Çağı III tabakasının kazılması esnasında bir mekânın kuzey 
duvarı üzerinde kırmızı boya ile yapılmış av sahnesi olduğu düşünülen du-
var resmi ile karşılaşılmıştır. Bir kısmının toprak içine gömülü olarak inşa 
edildiği anlaşılan bu mekânın V-B evresinin ilk yıllarına ait olabileceği dü-
şünülmekle birlikte, V-C evresi ile ilişkili olabileceğine yönelik şüphelerimiz 
bulunmaktadır. Bu konu ancak bir sonraki yıl yapacağımız kazı çalışmaları 
sonucunda açığa kavuşabilecektir (Resim: 5). 

Erken Tunç Çağı III C Evresi (Plan: 3)

2013 kazı sezonunda, bu evreye ait otuz beş adet mekân açığa çıkartıl-
mıştır (Resim: 6). Ayrıca önceki yıllarda açığa çıkartılan 7 No.lu mekânın 
etrafında yapılan kazılar sonucunda bu mekânın bir odasının daha olduğu 
saptanmıştır. I sektörü H-10 plan karesi ile O Sektörü I-10 plan karelerinde 
önceki yıllarda yapılan kazı çalışmasında, açığa çıkarılan mekânlar yenileme 
olarak değerlendirilmiştir. Bu kazı sezonunda açığa çıkarılan mekânların bu 
alandaki bağlantıları ise yenilemeler kaldırıldıktan sonra açığa çıkarılacaktır.

SONUÇ

2013 yılı kazı çalışmaları ile höyüğün Erken Tunç Çağ III V-C Evresine 
ait yerleşimi, höyük üst platformunda büyük oranda açığa çıkarılmıştır. Bazı 
mekânlarda kazı çalışmaları tamamlanmışken, bazı mekânların sınırları tespit 
edilmiş, fakat henüz tabanlarına ulaşılamamıştır. Bir grup mekânın ise henüz 
sınırları tespit edilmemiş olup, bu mekânların sınırları ve diğer mekânlarla 
olası bağlantıları bir sonraki kazı sezonunda anlaşılacaktır. Höyüğün yamaç-
larında ise bu evreye ait yerleşime henüz ulaşılmamıştır. 
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Daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda Erken Tunç Çağ 
III’ün V-A ve V-B evrelerinin yerleşim planının hemen hemen aynı olduğuna 
değinilmişti. V-C Evresi’nin yerleşim planı ise ortaya çıkarıldığı kadarıyla, 
söz konusu iki evreden farklılık göstermektedir. V-C Evresi ile diğer iki evre 
arasındaki bir diğer fark ise mimarîde kullanılan malzeme ile ilişkilidir. V-A 
ve V-B evrelerinde her ne kadar kerpiç kullanımı görülse de, mimarîde kulla-
nılan asıl malzeme taştır. Kısacası bu evrelerin mekânlarının duvarları büyük 
bir çoğunlukla tamamen taş kullanılarak örülmüştür. V-C Evresi’nde ise bu 
durumun farklı olduğu görülmektedir. Bu evrede kerpiç kullanımı taşa göre 
dikkati çeker bir şekilde fazladır. Yapılar genellikle taş temel üzerine kerpiç 
duvarlar örülerek inşa edilmiştir. Bu farklılığın sebebini ise V-C Evresi yerle-
şiminin uzun süre kullanılmasına ve bu süreç içerisinde mimarî malzemeye 
yönelik anlayışta bir takım değişikliklerin olmasına bağlamak mümkündür. 
Bu durumda, V-B Evresi’ne ait yerleşim yıkılınca, V-A Evresi’nde yapıların 
neredeyse hepsinin aynı planda ve aynı malzeme kullanılarak yeniden inşa 
edilmiş olmasından hareketle şunu söylemek mümkündür: V-B Evresi yerle-
şiminin yapıları, V-C Evresine göre daha kısa bir süreçte kullanılmıştır.

V-C Evresi’ne ait mekânlar höyüğün güneybatı kesiminde çok oda-
lı kompleks yapılar şeklinde inşa edilmiştir. Bu kısımda V-B Evresinde bir 
saray kompleksinin var olduğu göz önünde bulundurularak, V-C Evresinde 
bu alanda açığa çıkartılan büyük kompleksin benzer şekildeki bir amaca yö-
nelik kullanılmış olabileceğini düşünmek mümkündür. Nitekim söz konusu 
komplekste yer alan ve o dönem için anıtsal denilebilecek merdiven, bu dü-
şünceyi destekler niteliktedir (Resim: 7).

Höyük üst platformunun kuzeydoğu ve güneydoğu kesiminde ise 
mekânlar ortak duvarlar kullanılarak, iki ya da üç odalı olarak inşa edilmiştir. 
Bu mekânlarda genellikle bir ön oda, bunun arkasında içerisinde ocak bulu-
nan büyük ana oda ve en geride depo küçük bir arka bulunmaktadır. Arka 
odaların içerisinden ele geçirilen çok fazla sayıdaki buluntular, bunların bir 
tür depo odası olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Kompleks olarak değerlendirilen yapıların ise dört ya da daha fazla oda-
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sı bulunmaktadır. Bu mekânların odaları arasında geçişler mevcut olup bazı 
odaların depo odası, bazı odaların ise ambar olarak kullanıldığı tespit edil-
miştir. Ambar olarak kullanıldığı anlaşılan odalar içinden toplamda 1555 kg. 
karbonlaşmış buğday ele geçirilmiştir. 

Çoğunlukla konut olarak kullanılmış olan mekânların içinde kil ve taş 
kullanılarak yapılmış sekiler, platformlar, bölmeler, ocaklarla karşılaşılmak-
tadır. Mekân tabanları ise genellikle sıkıştırılmış killi topraktan yapılmıştır. 
Bazı tabanların kısmen taş döşeli olduğu da görülebilmektedir. Duvarlar ise 
genellikle kil ile sıvanmış vaziyettedirler. 

Bu tabakaya ait buluntular arasında en önemli buluntu grubunu seramik-
ler oluşturmaktadır. Seramikler arasında gaga ağızlı testiler, çömlekler, de-
paslar, tankardlar, bardaklar, tabaklar, çanaklar vb. formlar yer almaktadır 
(Resim: 8). Pişmiş toprak dokuma tezgâhı ağırlıkları ve ağırşaklar, kilden ya-
pılmış fırçalar, bronz eserler ve mermer idoller diğer buluntu gruplarından 
bazılarıdır. Küçük buluntular içerisinde yer alan taştan yapılmış bir kurşun 
figürin kalıbı ise dikkat çekici bir buluntu olarak öne çıkmaktadır (Resim: 9).
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Plan 3: Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağı III C Evresi.

Plan 2: Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağı III B Evresi.
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Resim 1: Seyitömer Höyük hava fotoğrafı.

Resim 2: Orta Tunç Çağı C Evresine ait kompleks yapı.
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Resim 3: Orta Tunç Çağı C Evresine Ait Sanduka-Küp Mezar.

Resim 5: Erken Tunç Çağı III B Evresi duvar resmi.

Resim 4: Erken Tunç Çağı III B evresi mekânı.
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Resim 6: Erken Tunç Çağı III C Evresi Mekân örnekleri.

Resim 7: Erken Tunç Çağı III C Evresi merdiven yapısı.
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Resim 8:  2013 yılı seramik buluntu örnekleri.



338

Resim 9: Erken Tunç Çağı C Evresi figürin kalıbı.
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PEDASA 2013
Adnan DİLER*

Bekir ÖZER
Mazlum ÇUR

Asil YAMAN

Pedasa ve çevresindeki araştırmalar, bölgenin özellikle az bilinen tarihi 
süreçlerini araştırmaya dönük olarak, 1999 yılında yüzey araştırması olarak 
başlamış, 2007 yılında ise kazı çalışmaları ile devam etmiştir. Bu uzun soluklu 
araştırmalar ve sürmekte olan kazılarda, yerleşime Konacık’tan ulaşan yolun 
kuzeyine yerleşik, anıtsal teras duvarlarının üzerine inşa edilmiş yapıların 
yer aldığı Kutsal Alan sektörü ve Leleg Dönemi sur duvarlarının kuşattığı 
Akropolis ve yerleşimin özgün Leleg kimliğini tanımlayan temel unsurlar-
dan olan Nekropolisler, öncelikli çalışma alanları arasında yer almıştır1. 2013  
kazı döneminde2 Kutsal Alan sektöründe 2007 yılında kazı çalışması yapıl-

* Prof. Dr. Adnan DİLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, Köte-
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 Arş. Gör. Asil YAMAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, Köte-
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1 Daha önceki yıllarla ilişki kazı raporları için bkz: A. Diler at al, “Pedasa 2007”, 30. KST (Ankara 
2009) 267-284. A. Diler at al,  “Pedasa-2008/2009”, 32. KST (Ankara 2011) 324-341. A. Diler at al, 
“Pedasa 2010” 33. KST (Ankara 2012) 167-193. A. Diler at al, “Pedasa 2011-2012”, 35. KST (Muğla 
2014), 530-547.

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü adına yürüttüğümüz Pedasa 2013 yılı ve araştırmaları, Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve Konacık Belediyesinin katkıları  ile gerçekleştirile-
bilmiştir. Bakanlığımız, Konacık Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Çalışmalar boyunca gösterdikleri ilgi ile araştır-
malarımıza katkı sağlayan 2013 yılı Bakanlık temsilcilerimiz Marmaris Müze Müdürlüğünden 
Mutlu KARADAĞ ve Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’nden Emre SAVAŞ, Çiftlik evi çalış-
malarında emeği geçen Dr.  Britta Özen Kleine’ye, kazımıza katılan arkeolog ve öğrencilerimiz 
Arş. Gör. G. Adıgüzel, Ö. Kasar, N. S. Eryılmaz, S. Yenentürk Yiğit, G. Oraner, M. Can Yalçın, 
S. Erkan, E. E. Evgin, S. Kuş, B. Özkan, B. Z. Toprak, M. Akyol, H. E. Turaç, O. Melekoğlu’na 
teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
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mış olan ve Karakol Binası olarak adlandırılan yapının 3. mekânında, Kutsal 
Alanı güneyden kuşatan büyük teras duvarının batı uzantısının gerisinde, 
Akropolis’in güneydoğu girişinde, doğu uçtaki ikiz kulelerin hemen batısın-
daki alanda, daha önceki yıllarda yapılan çalışmaların devamı özelliğinde 
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Pedasa yerleşiminin geniş yayılım alanında, özellikle güneybatı yönde 
Elma Dağ ve Sivri Çam Tepe ve bu tepelerin çevresindeki yamaçlar, mezar 
yapıları ve yer yer araziye dağılmış olan diğer yapı gruplarını barındırmak-
tadır. Buralarda, daha sonraki yıllara dönük kazı stratejisini belirlemek ve 
arazide görülebilir olan, sürekli kaçakçı tehdidi altındaki mezar yapıları ve 
işlevini bilmediğimiz diğer yapıların kullanım amaç ve sürecine dönük bilgi 
edinmek amacıyla, farklı noktalardaki yapı kalıntılarında kısa süreli çalışma-
lar yürütülmüştür. Pedasanın batısında Konacık modern sanayi mahallesinin 
kuzeyinde Göktepe olarak bilinen yamaçtaki Çiftlik evleri ve Akropolis’in 
güneydoğusundaki Çam Tepenin kuzey doğusunda yer alan kaçak kazılarla 
tahrip edilmiş mezar platformu, 2013 yılı Pedasa kazı çalışmaları çerçevesin-
de araştırılmış diğer alanlar arasındadır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, daha 
önceki yıllarda Akropolis ve Kutsal Alan’da yapılmış olan yürüyüş güzergah-
larında yenileme ve sağlamlaştırma çalışmaları başlatılmıştır. 

Akropolis

Asil YAMAN

2013 yılı Akropolis çalışmaları güneydoğu sur girişinin kuzeyindeki alan-
da gerçekleştirilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda 16x14 m.lik bir 
alanda sekiz mekân ve mekânlarla ilişkili bir avlu ortaya çıkartılmıştır (Re-
sim: 1). Mekânlara önceki yıllarda başlatılan numerik sistemin bir devamı 
olarak sırasıyla 46-53 numaraları verilmiştir. 

Güneydoğu sur girişi ile doğusundaki kule destek duvarı arasında yer 
alan kalıntı, 46 No.lu mekân olarak adlandırılmıştır. Odanın güney duva-
rını sur duvarı, doğusunu kule destek duvarı oluşturmaktadır. İç ölçüleri 
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3.85x3.25 m. olarak belirlenmiş olan mekânın duvarları kuru duvar tekniğiyle 
inşa edilmiştir. 

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda mekânı doğu-batı akslı olarak ortadan 
ikiye ayıran bir duvar belirlenmiştir. Söz konusu duvarın diğer duvarlarla 
inorganik ilişki dolayısıyla, sonradan eklendiği düşünülmektedir. Mekânın 
kuzeyinde 0.80 m. genişliğinde avluya açılan bir giriş belirlenmiştir. 

Çalışmalar esnasında kule destek duvarı üzerinde bazı hatıl yuvaları tespit 
edilmiştir. Bu hatıl yuvaları ve 46 No.lu mekânın ortasındaki duvar olasılıkla 
ikinci katın tabanını desteklemek amacıyla inşa edilmiş olmalıdır. Çalışmalar 
sonucunda, mekânın sıkıştırılmış toprak tabanına ulaşılmıştır. Taban üzerin-
de M.S. 12. yüzyıldan seramikler ele geçirilmiştir (Çizim: 1).3

46 No.lu mekânın kuzeyinde, doğu duvarını teras destek duvarının oluş-
turduğu, güney duvarı 46 No.lu mekânın kuzey duvarı ile ortak olan yeni 
bir mekân tespit edilmiştir. 47 No.lu mekân olarak adlandırılan odada ya-
pılan kazı çalışmaları sonucunda ana kaya düzlemine inilmiştir. Buluntular 
dağınık yapıda ve Bizans Dönemi karakterini yansıtmaktadır. 3.30x1.30 m. 
ölçülerindeki mekânda herhangi bir girişin olmaması, 46 No.lu mekânda be-
lirlemiş olduğumuz gibi bir ikinci katın varlığını düşündürmektedir. Ahşap 
bir iç geçişle ikinci kattan alt mekâna giriş sağlanıyor olmalıdır. 

47 No.lu mekânın kuzeyinde, 46 ve 47 No.lu mekânlarda olduğu gibi, doğu 
duvarını kule destek duvarının oluşturduğu, güney duvarı 47 No.lu mekânın 
kuzey duvarı ile ortak olan bir mekân daha ortaya çıkarılmıştır. İç ölçüleri 
4.10x4.47 m. olan mekân, 48 No.lu mekân olarak adlandırılmıştır. Kazı ça-
lışmaları sonucunda ana kaya düzlemine kadar inilmiştir. Buluntu sayısı ol-
dukça az olan bu mekân diğer mekânlarla paralel bir durum sergiler. Mekâna 
girişler doğuda avluya açılan 0.80 m. genişliğinde bir kapıdan sağlanmıştır. 
Ancak bu girişin daha sonraki evrede önüne bir duvar örülerek kapatıldı-

3 Zeuksippus tipi seramikler için Bkz. L. Doğer, ‘Byzantine ceramics: excavations at Smyrna Ag-
ora (1997–98 and 2002–03)’, In: B. Böhlendorf-Arslan, A.O. Uysal& J. Witte-Orr (Eds.), Late Anti-
que and medieval pottery and tiles in Mediterranean archaeological contexts (Byzas 7), (İstanbul 2007), 
97–122.
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ğı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra mekânın güneydoğusunda, 1.55x1.00 m. 
ölçülerinde dikdörtgen bir çevirme belirlenmiştir. 48 No.lu mekânın diğer-
lerinden daha geniş planlanmış olması, farklı bir nitelikte kullanıma yönelik 
olabileceğini düşündürmektedir. 

46 No.lu mekân ile Akropolis güneydoğu sur girişi arasında 3.25x3.40 m. 
iç ölçülerinde bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu mekân 49 No.lu 
mekân olarak adlandırılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda mekânın, 
46 No.lu mekânda olduğu gibi sıkıştırılmış toprak tabanı ele geçirilmiştir. Ta-
ban üzerinde Bizans dönemine ait çatı kiremitleri ve günlük kullanım kapları 
bulunmuştur. Ayrıca kuzeybatıda zemin üzerine oturan bir iki sıra taş dö-
şeme tespit edilmiştir. Taş döşeli bölümün kuzeyinde ayrıca bu mekânında 
avluya bakan girişi ortaya çıkarılmıştır. 

Kazı çalışmalarının devamında Akropolis sur girişinin batısında dört adet 
mekân daha belirlenmiştir. Bunlardan ilki, güneybatıda 5.05x2.75 m. ölçüle-
rindeki 50 No.lu mekândır. Mekânın giriş kapısı doğuda avluya bakar şekilde 
konumlanmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda dağınık ve az sayıda buluntu 
ele geçirilmiştir. Buluntular diğer mekânlarla uyumlu olarak Bizans Dönemi 
karakterini yansıtır. Mekânın güney duvarını oluşturan sur duvarı üzerinde 
ve batı duvarında 0.30x0.25x0.40 m. ölçülerinde duvar nişleri saptanmıştır. 
İçlerinden herhangi bir buluntu ele geçmeyen bu nişler günlük kullanıma yö-
nelik yapılmış olmalıdır.

50 No.lu mekânın kuzeyinde, 51 No.lu mekân olarak adlandırılan 5.35x3.10 
m. ölçülerinde bir yapı tespit edilmiştir. Mekânın batı duvarı üzerinde, 50 
No.lu mekânda olduğu gibi, duvar nişleri belirlenmiştir. Az sayıdaki bulun-
tular arasında en dikkat çekici olanı mekânın kuzeybatı köşesinde ortaya çı-
karılan 0.80 m. çapında ve iyi korunmuş bir pithostur.

50 No.lu mekânın girişi doğuda yer alır ve diğer mekânlarda olduğu gibi 
avluya bakar şekilde konumlanmıştır. Çalışmalar sonucunda girişin güney-
doğusunda 1.50x0.70 m. ölçülerinde, üç basamağı korunmuş bir merdiven sa-
hanlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu sahanlık önceki yıllarda Akropolis kazılarında 
tespit edilen örnekler ile benzer yapıdadır. 
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Merdiven sahanlığının konumu göz önüne alındığında 50 ve 51 No.lu 
mekânların ortak ve tek bir mekândan oluşan ikinci katı olduğu sonucuna 
varılır. Her iki mekânın duvarları arasındaki organik ve inorganik bağlan-
tılara bakıldığında 50 ve 51 No.lu mekânın batı duvarı ile 51 No.lu mekânın 
kuzey duvarının bir evreye ait olduğunu, 50 No.lu mekânın kuzey, 51 No.lu 
mekânın güney duvarının ise sonradan eklenip, tıpkı 46 No.lu mekânın ara 
duvarları gibi, hem alt kısımları böldüğünü hem de sonradan eklenen ikinci 
kata destek duvarı işlevi gördüğünü söyleyebiliriz.

Kuzeye doğru sürdürülen çalışmalarla 51 No.lu mekânın kuzeyin-
de 5.00x2.10 m. iç ölçülere sahip bir mekân daha tespit edilmiştir. 52 No.lu 
mekân olarak adlandırılan mekânın girişi doğudaki avluya açılmaktadır. Gi-
rişin hemen doğusunda 1.20x1.40 m. ölçülerinde bir merdiven sahanlığı daha 
ortaya çıkarılmıştır. Sahanlık, 0.50 m. yüksekliğindeki  üç merdiven basama-
ğına sahiptir. 

Mekânın duvarları diğerlerinde olduğu gibi çamur harçla oluşturulmuş-
tur. Mekân içinde, batı kısımda kuzey-güney akslı bir duvar çekilerek 48 
No.lu mekândakine benzer bir çevirme yapılmıştır. Bunun yanı sıra girişe ya-
kın bir yerde 0.65x0.45 m. ölçülerinde kırık hâlde bir pres taşı ele geçirilmiştir.

2013 yılı Akropolis kazı çalışmalarının son halkasını 52 No.lu mekânın ku-
zeyinde tespit edilen 53 No.lu mekân oluşturur. 4.93x2.75 m. ölçülerindeki 
mekân, diğer mekânlarla benzer şekilde avluya açılan bir girişe sahiptir. Bu-
luntu yoğunluğu dağınık ve az sayıdaki özelliğini korumaktadır. 

50 ve 51 No.lu mekânlarda yapılan evrelendirme önerisine benzer bir du-
rum 52 ve 53 No.lu mekânlar için de geçerlidir. Zira 52 No.lu mekân girişinde 
belirlenen merdiven sahanlığı 52 ve 53 No.lu mekânların üzerinde tek mekânlı 
ikinci bir katın varlığını kanıtlar. Buna göre 52 ile 53 No.lu mekânların batı 
duvarları ile 53 No.lu mekânın kuzey ve doğu duvarlarının organik yapısı göz 
önüne alındığında, ilk evrede her iki mekânı da içine alan tek katlı bir yapının 
varlığını, ikinci evrede ise 52 No.lu mekânın kuzey ara duvarını ve merdiven 
sahanlığını ekleyerek, alt katları bölen ve ara duvarla üst yapıyı destekleyen 
bir mimarîden bahsedebiliriz (Çizim: 2).
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Sonuç olarak sekiz mekânın ortak bir avluya açılan bir kompleks oldu-
ğunu, 46, 50-51 ve 52-53 No.lu mekânların da ilk evrelerinde tek katlı, ikinci 
evrelerinde ise iki katlı planlandığı ortaya çıkarılmıştır. İkinci evrede alt kat-
ların niteliği depo ya da işlik olarak değişmiş görünmektedir. İkinci katla-
rın da geniş bir yaşama mekânı olarak kullanım gördüğü düşünülebilir. Bu 
mekânların, son evrelerinin,  M.S. 12. yüzyıl içlerine tarihlenen Bizans Döne-
mi konutlarına ait olduğu söylenebilir4.

Kutsal Alan Batı Teras Sondajı 

Bekir ÖZER

Doğu-batı doğrultulu yerleşik Kutsal Alan’da görülebilen ve kazılarla or-
taya çıkarılan teras duvarları, Antik Dönemde gerçekleştirilen yenileme ve 
düzenleme çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturur. Arazinin güneyden 
kuzeye doğru oldukça dik yükseliyor olması ve engebeli yapısı, en azından 
Erken Demir Çağı başlarından (2010 yılı antik yol sondaj verilerine göre) iti-
baren kullanılan yamacın, teras duvarları ile düzenlenmesini zorunlu kılmış-
tır. Kutsal Alanı güneyden sınırlandıran büyük teras duvarı gerisinde, 2009 
yılında gerçekleştirilen sondaj kazısı, büyük teras duvarının M.Ö. 4. yüzyılın 
ikinci yarısında inşa edildiğini gösterdi. 

Bu veriyi teras duvarının batı uzantısında tekrar gözden geçirmek ve Kut-
sal Alan’ın batı yarısındaki stratigrafiyi anlayabilmek amacıyla 2013 yılında 
teras duvarı gerisinde doğu-batı doğrultulu 4x2 m. ölçülerindeki bir alanda 
sondaj kazısı yapılmıştır. Bu alanda teras duvarı 1.08/26 m. genişliğinde ve 
dıştan 3.35 m. yüksekliğindedir. 2009 kazılarının gerçekleştirildiği bölümdeki 
teras duvarına göre daha az işlenmiş taşlar duvar örgüsünü oluşturmaktadır 
(Resim: 2). Sondaj alanı doğu yönünde, kuzey-güney doğrultulu küçük bo-
yutlu taşlarla kuru duvar tekniğinyle örülmüş bir duvar ile sınırlanır.

4 Karia bölgesinde Geç Antik-Bizans Dönemi konut yapıları için bkz. U. Serin, “Karya’daki Geç 
Antik ve Bizans dönemi yapı ve yerleşimleri üzerine bazı gözlemler”, Metu JFA 2013/1, 191-211; 
Lykia örnekleri için bkz. B.  İşler, “Orta Likya’da Erken Bizans Dönemi Yerleşimleri ve Kırsal 
Konut Mimarisi”, Adalya XVI, 2013, 285-304.
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Sondaj alanında yapılan kazı sonucunda teras duvarının gerisinin, yüzey-
den 256.65 m. kotundan itibaren farklı karakterde dolgu malzemesi ile dol-
durulduğu anlaşılmıştır. İlk seviyelerde yoğun taşlı ve seramikli dolgu, bu 
dolgunun altında ise ince yapılı kahverengi topraklı taş yoğunluğu ve bulun-
tu yoğunluğu azalan dolgu kazılmıştır. Devam eden kazılarda sırasıyla, kızıl 
renkli killi topraklı dolgu, muhtemelen kutsal alandaki yapılaşma faaliyetle-
rinde kullanıldığı söylenebilecek olan beyaz topraklı homojen dolgu, çakıllı 
kahverengi topraklı dolgular kazılmıştır. Bu dolgu ile birlikte zeminde farklı 
yüksekliklerde anakaya yükseltiler 254.56, 254.35, 254.17 m. kotlarında ortaya 
çıkmıştır. Kuzey yarıda ana kaya yükseltiler arasında yapılan derinleşmeler-
de farklı toprak yapılarının gözlendiği, Arkaik ve Klâsik Döneme ait karışık 
buluntuların ele geçirildiği doğal birikinti tabakaları kazılmıştır. Bazı seviye-
lerde sadece Arkaik Döneme ait seramik örnekleri ele geçmiş olmakla birlikte, 
kazılan alanların sınırlı olması homojen arkaik dolguların varlığını kanıtla-
maya yeterli değildir. Çalışılan alanın güneybatı köşesinde teras duvarı temel 
seviyesine ulaşılması ile birlikte, 253.37 m. kotunda çalışmalar tamamlanmış-
tır (Resim: 3). Bu noktada teras duvarı iç kenar yüksekliği 2.24 m.dir.

255.64 m. kotunda açmanın kuzey kenarında doğu-batı doğrultulu dik 
olarak derine devam eden, işlenmiş ana kaya ile karşılaşılmıştır. İşlenmiş ol-
ması ve doğu kenarının üzerinde tek yüzlü duvar görünümlü taşların yer 
alması, dik olarak kuzeye doğru devam eden yamacın teraslarla düzenlendi-
ğini göstermektedir ve muhtemelen bu düzenleme daha erken dönem kulla-
nımları ile ilişkili olmalıdır. Çünkü 2009 yılı sondaj kazısında, M. Ö. 4. yüzyıl 
duvarının gerisinde, Arkaik Döneme ait teras düzenlemesini kanıtlayan ve 
yaklaşık olarak aynı doğrultuda olan bir duvar, doğal zemin kotunda ortaya 
çıkarılmıştı. 

Sondaj kazısı sırasında kuzey kenardaki ana kaya yükseltinin önünde, 
terrakottalardan oluşan bir depozit 254.35/30-254.10/05 m.  kotları arasında 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4B-E). Geç Arkaik Dönem ve Klâsik Döneme ait 
farklı tarihlerden buluntu içeren bu depozit, teras duvarının inşası sırasında 
başka bir yerden getirilerek özenli bir şekilde buraya atılmış olmalıdır. Bu-
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luntuların korunma durumları ve farklı zaman dilimlerine ait olması, yerinde 
bir borthros olamayacağına işaret eder. Bu buluntular arasında özellikle Geç 
Arkaik Dönem ve Erken Klâsik Dönemde yaygın olan kadın protomlarına ait 
parçalar, (Resim: 4B-D) ve kalkanı ile birlikte tasvir edilmiş M.Ö. 4. yüzyıla ait 
Athena figürini  (Resim: 4E) yer almaktadır5. 

Sondaj kazısının sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Büyük teras duvarı batı 
yarıda farklı duvar taşları ve işçiliğe sahip olmakla birlikte, teras duvarı doğu 
yarısında olduğu gibi, M.Ö. 4. yüzyılın ortalarından sonra, belki yüzyılın 3. 
çeyreğinde inşa edilmiş olmalıdır. Kazılan alan teras duvarının inşa edildi-
ği sürece kadar doğal kaya yükseltilerden de anlaşıldığı gibi, herhangi bir 
şekilde kullanılmamıştır. Açmanın kuzey sınırını tanımlayan işlenmiş kaya 
doğrultusu, kuzeye doğru gelişen Arkaik Dönem kullanım alanını gösteriyor 
olmalıdır. Farklı dolgu malzemeleri ile yapılan dolgulardan çok sayıda M.Ö. 
4. yüzyıl seramik parçası ele geçirilmiştir. Klâsik Dönem buluntularının M.Ö. 
4. yüzyılın ilk yarısında yoğunlaşması (attika siyah firnisli kap parçaları kala-
balık bir grup oluşturur, diğer buluntular arasında farklı merkezlere ait ticarî 
amphoralar ve günlük kullanım kapları yer almaktadır.) Kutsal Alan’da, bu 
dönemde yoğun bir kullanım olduğunu ve duvar inşası sırasında kullanımı 
sona ermiş olan bu buluntuların, dolgu malzemesi olarak atıldıklarını göster-
mektedir. Bu buluntular dışında, teras dolgusu içerisinden, IVA seviyesinin 
kazısı sırasında (255.33/15-254.87/81 m.) M.Ö. 7. yüzyılın sonları 6. yüzyılın 
ilk yarısına ait fayans bir figürin parçası bulunmuştur (Resim: 4A). Hathor 

5 Pedasa örnekleri ile benzer kadın protomları ve kalkanlı Athena figürinleri, Pedasa buluntu-
su diğer materyallerde olduğu gibi Güney Doğu Ege coğrafyasında oldukça yaygındır: benzer 
figürinlerden seçilmiş bazı örnekler için bkz: R. A. Higgins, Cataloque of the Terracottas   in the De-
partment of Greek and Roman Antiquities British Museum, (British Museum 1970), Pl. 25-27, Kat No. 
134-137, 139-141, 145, 147, Pl. 42, Kat No. 243 (Rhodos’tan kadın protomları), Pl. 70, Kat No. 526 
(protom, Samos). C. Blickenberg, Lindos, Fouilles de L’Acropole 1902-1914, I, Les petit objects, (Berlin 
1931), Pl. 115-118 (protomlar), Pl. 133 Kat No. 2866-2870 (kalkanlı Athena). G. Jacopi, Scavi nella 
Necropoli di Camiresi, 1929-30, ClRh 4, (Bergamo 1931), Fig. 108, 221, 234, 246, 256, 327 (protomlar), 
Fig. 223, 226 (kalkanlı Athena). Bölgedeki kalkanlı Athena tipleri için bkz: A. Villing, “Athena 
as Ergane and Promachos: the iconography of Athena in archaic east Greece”, In:  N. Fischer, H. 
Van Wees (Eds.), Archaic Greece: new Approaches and new Evidence, (David Brown Book Co. 1998), 
147-168.
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tarzı saç işlenişi ile Ege ve Akdeniz dünyasında özellikle Güneydoğu Egede 
çok yaygın olan çift hazneli vazolar grubunun tipik bir tekrarıdır6. 

Karakol Binası

Mazlum ÇUR

Pedasa Kutsal Alanı’nın doğusuna yerleşik, Karakol Binası olarak adlan-
dırılan bu yapı, güney- kuzey yönünde dikdörtgen planlı olup bosajlı izodom 
tekniğiyle yapılmıştır. Karakol Binası 2013 yılı kazı çalışmalarının amacı; ya-
pının işlevi, bölümleri ve yapının kullanım evrelerini anlamaya yöneliktir. Bu 
amaçla çalışmalar kazısı yapılmamış kuzey bölümündeki Mekân 3’te gerçek-
leştirilmiştir (Resim: 5). Kazı sonucunda yoğun taş dolgu içerisinde Bizans 
Dönemine ait seramik parçaları, çatı kiremidi, kemik, demir ve cam bilezik 
parçaları bulunmuştur.  Mekânın orta kısmında, güney kuzey yönlü, devşir-
me bloklorla inşa edilmiş bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıntı ile mekân 
3 ikiye bölünmüştür. Mekânın içinde Bizans Dönemine ait, 0.70x0.80 m. ölçü-
lerinde bir depo alanı tespit edilmiştir. Bizans Dönemi tabanının hemen alt 
kısmında, toprak rengi değişmiş ve daha erken dönemlere ait seramik bulun-
tular bulunmuştur. Buluntular arasında Attika siyah firnisli seramikler yo-
ğun bir şekilde yer almaktadır. Kazı çalışmaları sonrasında Mekân 3’ün iç kıs-
mındaki orijinal duvara ait herhangi bir ize rastlanmamıştır ve mekânın geç 
dönem girişleri dışında herhangi bir orijinal giriş görülmemiştir. Bu nedenle 
mekânın orijinal iç düzenlemesi hakkında bilgi sahibi olamıyoruz. Mekânın 
özgün yapısından bu kadar uzak olmasının sebebi ise yapının Geç Dönem 
kullanım evrelerinde sürekli değiştirilmiş olmasıdır. Ele geçirilen seramik 
buluntuları sayesinde yapının Maussollos Dönemi veya hemen sonrasına ait 
olduğu ve Hellenistik Dönem (Resim: 5) ve sonrasında kullanımının devam 

6 V. Webb, Archaic Greek Faience, Miniature scent bottles and related objects from East Greece, 650-500 
B.C., (Warminster 1978), 6-7, 12-13, 24-15, Kat No. 9, 31, 33, 120 (fotoğrafı bulunan örnekler sır-
alanmıştır). G. Höbl, “ägytisches Kulturgut im archaischen Artemision”, In: U. Muss (Hrsg.), 
Die Archäologie der ephesischen Artemis, Gestalt und Ritual eines Heiligtums, (Wien 2008), 209-221, 
Abb. 182
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ettiği anlaşılmıştır. Bu tarihin, yapının duvar işçiliğiyle de uyum içinde oldu-
ğunu söyleyebiliyoruz7.

Sivri Çam Tepesi Mezar Platformu 1 ve 2

Pedasa’nın güneydoğusunda yer alan ve Sivri Çam Tepesi olarak isim-
lendirilen bölge Pedasa’nın önemli bir Nekropol alanıdır. Bu nekropol alanı 
içerisinde, tepelerde Leleg kentlerinde görülen büyük taş tümülüsler ve tü-
mülüslerin arasında mezar platformları yer almaktadır.

Bu alandaki çalışmalarımız, yüzeyde yer yer görülen yapıların belgelen-
mesi ve işlevlerinin anlaşılması amacına dönüktür. Bu amaç çerçevesinde 
çalışmalara Sivri Çam Tepesi’nin güneyinde iki büyük tümülüs yapısının 
arasında kalan ve ilk bakıldığında anlaşılmayan yapının temizliği ile başlan-
mıştır. Bu yapının, temizlik çalışmasından sonra kaçakçılar tarafından tah-
rip edilmiş bir Mezar Platformu olduğu anlaşılmıştır. Bu Mezar Platformu 
da diğer mezar platformlarında olduğu gibi büyük bir taş kapakla kapatıl-
mıştır ancak kaçakçılar gömü çukuruna ulaşmak için kapak taşını üç parçaya 
bölmüştür. Gömü çukurunun ön kısmı tahrip edilmiş olmasına rağmen, arka 
kısmı daha iyi korunmuştur ve bu alanda yaptığımız kazı çalışması sırasında 
küçük, açık ağızlı ve çift kulplu yerel üretim bir kap, (Resim: 6) bir metal par-
çası ve yanmış kemik parçaları bulunmuştur. Çalışma sonucunda yapının tek 
bir gömü için yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

2. platform, Sivri Çam Tepesi’nin güneybatısında, büyük tümülüslerin 
arasında yer alır (Çizim: 3). Kaçak kazılarla büyük oranda tahrip edilen 
platform, 4.20 m. uzunluğunda, 0.65 m. yüksekliğinde korunmuştur. Ala-
nın güneybatısında taş dolgunun kaldırılmasıyla çok az korunmuş bir pit-
hos gömüye rastlanmıştır.  Gömü 2 olarak adlandırılan bu pithos gömüye 
ait 0.31 m. çapında ve 00.3 m. kalınlığında yuvarlak bir taş kapak görül-

7 Karakol Yapısı’nın duvar tekniğinin benzer örneklerini Ouranion, Madnasa, Halikarnassos ve 
Myndos kulelerinde görmekteyiz. G. E.  Bean-J.M. Cook, “The Halicarnassus Peninsula”, BSA 
50, 1955, 85-171;  S. Hornblower, Mausolos, (Oxford 1982), 94;  A. W. Mc Nicholl, Hellenistic Forti-
fications From the Aegean to the Euphrates, (Oxford 1997), 18-24.
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müştür. Çalışmada pithosun alt kısmı çok parçalanmış hâlde in situ durumda 
ele geçirilmiştir. Ele geçen diğer buluntular arasında az sayıda kemik par-
çası, küçük bir kaba ait birkaç parça ve küçük bir bronz saç halkası bulun-
maktadır. Gömü 2’nin 0.50 m. kuzeyinde büyük ölçülerde tahrip edilmiş, 
0.50x0.51x0.16 m. ölçülerinde bir gömü çukuruna rastlanmıştır ve bu mezar 
Gömü 3 olarak isimlendirilmiştir. Bu gömü çukurunun iç kısmının temiz-
lenmesiyle az miktarda yanmış kemik parçası, kül ve küçük bir kaba ait se-
ramik parçaları bulunmuştur. Kremasyon gömünün yapıldığı bu çukurun 
detaylı iç temizliğinin yapılmasıyla gömü çukurunun çevresinin taşlarla ka-
patılmış olduğu ve çukurun alt kısmında tek taşla bir zemin oluşturulduğu 
görülmüştür. Gömü 3’ün 0.40 m doğusunda ve Gömü 2’in kuzeyinde başka 
bir pithos gömüye rastlanmıştır. ‘Gömü 4’ olarak adlandırılan mezarın çok 
tahribat görmüş olduğu ve sadece alt kısmının korunduğu tespit edilmiştir. 
Gömünün içinin temizlenmesiyle az miktarda kemik parçası ve küçük bir 
kâseye ait parçalar ele geçirilmiştir. 

Sivri Çam Tepesi Sivil Yapılar

Sivri Çam Tepesi çalışmalarında kazı başkanlığının öncelikli hedefi kaçak 
kazılar sonucu tahrip edilen yapıları kazarak temizlemek, bilimsel sonuçlarla 
birlikte kalıntıların koruma altına alınmasını sağlamaktır. Bu amaçla yürütü-
len çalışmalarda Pedasa arkeolojisi için çok önemli olabilecek erken dönem 
sivil yapılara da ulaşılmıştır:

Yapı 1: Sivri Çam Tepesi’nin güneybatı köşesinde, Bodrum Yarımadası’na 
hâkim bir konumda yer almaktadır. Kalıntı, tümülüsler ve mezar platformları 
ile çevrelenmektedir. Yapı 6.40x4.80 m. ölçülerinde dikdörtgen bir formdadır 
ve yapının orta kısmında 2.00x1.60 m. ölçülerinde kaçak kazı çukuru bulun-
maktadır. İlk olarak çalışmaya yoğun bitki örtüsü ve taş dolgu altında kalan 
yapının temizliği ile başlanmıştır. Taş dolgunun kaldırılmasıyla ana duvara 
bitişik 0.90 m. kalınlığında bir iç duvara rastlanmıştır. Yapının duvar kalınlığı 
her iki duvarla birlikte 1.60 m. olarak ölçülmüştür. Yapıdaki incelemeler, ya-
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pının ölçüleri göz önüne alındığında ve mekânda herhangi bir girişin tespit 
edilmemesi alanın konut özelliğinde bir işlevi olduğu düşüncesini zayıflat-
maktadır. Yapının içinde belirli bir seviyeye kadar inildikten sonra, kül izleri-
ne rastlanmış ve yapı duvarlarının iç yüzlerinde yanık izleri tespit edilmiştir. 
Yanık ve kül izleri bütün alana yayılmış durumda gözlemlenirken, yapının 
orta kısmında yoğun yanık tabakası içerisinde yanmış insan parmaklarına ait 
kemik parçaları bulunmuştur. Yapıda yer yer farklı kaplara ait seramik ve 
yanmış ahşap parçaları bulunmuştur ve seramik parçalar arkaik ve öncesi 
dönemlere aittir. Yapı temel seviyesinde korunmuştur ve iç kısmında yer yer 
ana kaya seviyesine kadar kazılmıştır. Çalışma sonrasında yapının mimarîsi, 
yapıdan elde edilen buluntular ve konumu incelendiğinde alanın kremato-
rium (ölü yakma alanı) amaçlı kullanılmış olabileceği düşünülmektedir (Re-
sim: 7).

Yapı 2: Yapı 1’in 15 m. kadar kuzeyinde 5.60x3.80 m. ölçülerinde dikdört-
gen planlı bir yapıdır. Çalışmaya öncelikle alanın genel bitki temizliği ve 
taş dolgu kaldırılmasıyla başlanmştır. Ana kaya üzerine inşa edilen yapının 
duvarları temel seviyesinde, iki sıra hâlinde korunmuştur (Resim: 8). Kazı-
lan ilk seviyede, pişmiş toprak tezgâh ağırlıkları (Resim: 8) ve 2 adet ağırşak 
bulunmuştur. Yapının içinde yanmış ahşap parçaları, yanık ahşap izleri ve 
alanın geneline yayılmış yanık alanlar tespit edilmiştir. Bu yanık alanların alt 
kısmında ve zemin taşlarının üzerinde aynı kaplara ait seramik parçaları ele 
geçirilmiştir. Yapının içinde bulunan tezgah ağırlıkları, ağırşaklar ve yanık 
ahşap parçaları değerlendirildiğinde, bu yapının bir dokuma atölyesi olabile-
ceğini akla gelmektedir.

Göktepe Mevkii Çalışmaları

Pedasa Territorium’unun batısında, günümüzün Konacık Sanayi Sitesi’nin 
ve ana yolun hemen kuzeyinde, Göktepe olarak isimlendirilen tepenin gü-
neybatı alt yamacında yer alan alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Geniş bir alana yayılmış yoğun bitki örtüsü  altında saklanmış olan  alanda  üç 
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büyük yapı kalıntısı mevcuttur. Bu yapılardan kuzey ve güney uçta yer alan 
ikisi, Bodrum Yarımadası Leleg yerleşimlerinde gördüğümüz türden yuvar-
lak çiftlik evleridir8. Leleg örgü tekniğiyle kuru duvarlardan inşa edilmiş olan 
bu yapılar, tasarı ve işlevlerini gösterecek düzeyde sağlam şekilde günümüze 
gelmişlerdir. İki çiftlik yapısının orta kısmında temel seviyesinde korunmuş 
olan yapı grupları mevcuttur 

Çalışma ilk olarak güneyde yer alan ve “Çiftlik Evi 1” olarak isimlendiri-
len yapıda gerçekleştirilmiştir. Yuvarlak planlı olan yapı, en geniş yerinde 13 
m. ölçüye sahip olup güneydoğu bölümü diğer bölümlerden daha iyi korun-
muş durumdadır. Yapının sadece güneydoğu bölümünün iç duvarları görül-
mekteydi ve bu korunmuş duvarları takip ederek yapının çevirme duvarı iki 
sıra yüksekliğinde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Yapı planının anlaşılması 
yönünde yapılan kazı çalışmasında Arkaik, Klâsik ve Hellenistik Dönemlere 
ait seramik parçaları bulunmuştur. 

Çiftlik Evi 1’in 30 m. kadar kuzeyindeki taş yığın ve duvar izlerinin bulun-
duğu alanda da kazı çalışmaları gerçekleştirlmiştir. Buradaki yapı grupları, 
kuzey-güney doğrultusunda 21. 30 m., doğu-batı doğrultusunda ise 11. 30 
m. genişliğinde bir alana yayılır. Kazı çalışması tamamlanmamış olan yapı 
grubunda kuzey bölümün orta kısmında bindirme tekniğiyle yapılmış bir 
odanın köşe kısmı ortaya çıkartılmıştır. Çalışmada farklı yapılara ait duvarlar 
temel seviyesinde ortaya çıkarılmış ve farklı kaplara ait seramik parçaları ve 
bir adet Hellenistik Dönem sikkesi bulunmuştur. 

Göktepe’deki son çalışma alanı ise yapı gruplarından 20 m. kadar kuzey-
deki Çiftlik Evi 2’de yapılmıştır. Bu yapı, 21 m. çapıyla diğer çiftlik yapısından 
daha büyüktür ve sadece güney ile doğu bölümü korunmuştur. Korunmuş 
olan duvarı temel seviyesinde kazılarak ortay çıkarılmuş ve çevre düzenlen-
mesi yapılmıştır (Resim: 10). 

8 Çiftlik Evleri hakkında detaylı çalışma 1970’li yıllarında W. Radt tarafından yapılmıştır. W. Radt, 
“Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berucksichti-
gung der archaischen Epoche”, IstMitt Beiheft 3, 1970.
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Çam Tepe Kuzeydoğu Yamaç, Mezar Platformu

Bekir ÖZER

Nekropolis’lerde yürütülen kazı ve araştırmalar 2007 yılından bu yana 
devam etmekte olan Pedasa kazılarının ağırlık noktalarından birini oluştur-
maktadır. Batı Nekropolis’te önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sonu-
cunda, mezar platformlarının taş dolguları içerisine, platformların boyut ve 
kullanım sürecine göre sayıları değişen dörtgen tasarılı gömü çukurlarının 
yerleştirildiği görülmüştür. Gömü çukurları ve taş dolgular içerisine bırakı-
lan mezar hediyelerinden, platformların M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 7. yüzyılın 
içlerine kadar kullanıldığı ve kremasyon gömü geleneğinin Pedasa’da yaygın 
bir şekilde uygulandığı anlaşılmıştır.

Pedasa yerleşimi ve ilişkili arkeolojik veriler oldukça geniş bir araziye ya-
yılmaktadır. Pedasa Akropolisi güneydoğu yönünde, Çam Tepe olarak ad-
landırılan tepe üzerinde tümülüs mezarlar yer alır. Tepenin kuzeydoğu ya-
macı yoğun bitki örtüsü, özellikle çam ağaçları ve çeşitli maki toplulukları ile 
kaplıdır. Burada, 2009 yılı Pedasa territoriumunda yürütülen belgeleme çalış-
maları sırasında yapılan yüzey araştırmasında, kaçak kazılarla tahrip edilmiş 
bir alanla karşılaşılmış ve yoğun taşlı kaçak kazı çukurundan bazı seramik 
buluntular toplanmıştı. Buluntular üzerinde yapılan ön değerlendirme, 2011 
yılı Batı Nekropolis kazı çalışmalarında elde edilen kronolojik verilerle (Geç 
Hellas III C dönemi) örtüşmektedir. Kaçak kazı alanındaki yapılaşmanın ait 
olduğu mimarînin anlaşılabilmesi için 2013 yılı kazı çalışmaları çerçevesinde 
çalışılmış ve yapının bir mezar platformu olduğu anlaşılmıştır.

Güneyden kuzey ve doğuya doğru hızla kot kaybeden araziye güney 
doğu, kuzey batı doğrultulu olarak yerleştirilmiş olan platform, 11. 10x6. 70 
m. ölçülerindedir. Eğimli bir araziye yerleştirilmiş olmasından dolayı özellik-
le kuzey ve doğu yönlerde taş dolgusu dağılmış durumdadır. Güney kenar 
kuşatma duvarı üst kotu ile kuzey kenar zemin kotu arasında yaklaşık 3. 20 
m. kot farkı ölçülmüştür. Güney yönde, dik olarak yerleştirilmiş bir taş sırası 
ve buna yaslanan ikinci bir taş sırası ile sınırlanır, doğu ve batı kuşatma du-
varlarının güney bölümleri yüzey kotunda korunmuştur. Güney kenardaki 
taş dolgu, mezar bulmak amacıyla kaçakçılar tarafından kaldırılmıştır.
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Platformda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar şu şekilde özet-
lenebilir: Arazinin oldukça eğimli olması ve kaçak kazılar, özellikle kuzey 
yarıda olması muhtemel gömülerle ilgili herhangi bir veri elde edilmesini 
olanaksızlaştırmıştır. Güney yarı, batı bölümde kaçakçılar tarafından tahrip 
edilmiş iki gömü çukuru olduğu görülmüştür. Güney yarı, doğu bölümde 
1.07x0.89x0.23 m. ölçülerinde kapak taşına sahip, tahrip edilmemiş bir gömü 
çukurunun kazısı yapılmıştır (Resim: 11). Güneydoğu kuzeybatı yönelişli, 
0.37x0.26x0.25 m. ölçülerindeki gömü çukurunda ise kül ve kemik yığını ile 
karşılaşılmıştır. Çam Tepe platformu, taş dolgu içerisinde yer alan gömüleri, 
büyük boyutlu kapakları, dörtgen tasarlanmış olan çukurları ve tabandaki 
kül ve kemik yığınları ile kremasyon geleneğinin yaygın uygulanıyor olması 
gibi özellikleriyle, Pedasa’da daha önceki yıllarda elde edilmiş verileri tekrar 
eder. Güney kenar orta bölümde dağılmış bir pithosa ait parçalar, en azından 
bir gömünün pithos içerisinde gerçekleştirildiğine işaret eder. Güney yarıda 
gömü çukuru bulmak amacıyla yapılan taş dolgu kaldırma işlemi sırasın-
da, muhtemelen platformun inşası sırasında sunu olarak bırakılmış 2 kâse 
(Resim: 12) ile karşılaşılmıştır. 2009 yılında toplanan buluntular ve 2013 yılı 
kazılarında taş dolgu içerinden toplanan buluntuların yoğun kalkerle kaplı 
olması, kesin tarihlendirme önerisinde bulunulmasını güçleştirmektedir. Bu 
buluntular üzerinde yapılan ön değerlendirme, 2011 yılında Batı Nekropolis 
kazılarında ortaya çıkarılan buluntularda olduğu gibi, Geç Hellas III C döne-
mi seramiklerinin yerel yorumları olduklarına işaret etmektedir. 

Son yıllarda Pedasa territoriumunda yürütülen belgeleme çalışmaları, Batı 
Nekropolis’te yerleşik çok sayıda mezar platformu dışında, kenti kuşatan te-
peler üzerinde ve yamaçlarda tekil ya da birkaç platformdan oluşan gruplar 
halinde platformların varlığını belgelemiştir. Çam Tepe platformu, mimarî 
düzenlemesi ve gömü geleneğindeki uygulamaları ile Batı Nekropolis plat-
formlarından ayrılmaz ve zamansal birliktelikleri de platform geleneğinin 
Pedasa territoriumunda yaygın kullanımını kanıtlar. 



354

Çizim 1: Akropolis, 46 No.lu mekân taba-
nından ele geçirilen Zeuksippus 
Tip-2 seramikler.

Çizim 2: Akropolis, mekânların taş 
plan çizimi.
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Çizim 3: Sivri Çam Tepe, Platform 2’in genel planı.

Resim 1: Akropolis, kazı sonrası genel görünüm.
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Resim 2: Kutsal Alan güney teras duvarı, batı yarı.

Resim 3: Kutsal Alan, Batı Teras sondaj kazısı son durum.
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Resim 4: Kutsal Alan, Batı Teras Sondajı, adak figürinleri.

Resim 5: Karakol Binası Mekân 3 ve Hellenistik 
Dönem tabak parçası.
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Resim 6: Sivri Çam Tepe, gömü çukuru içi, yerel kap.

Resim 7: Sivri Çam Tepe, Yapı 1.
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Resim 8: Sivri Çam Tepe, Yapı 2.

Resim 9: Göktepe, Çiftlik Evi 1, çalışma sonrasında genel görünümü.

Resim 10: Göktepe, Çiftlik Evi 2, çalışma sonrası genel görünüm.
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Resim 11:  Çam Tepe, Kuzey doğu yamaç, mezar platformu.

Resim 12: Çam Tepe, kuzeydoğu yamaç, mezar platformu, taş dolgu içerisine bırakılan sunular.
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OLUZ HÖYÜK KAZISI YEDİNcİ DÖNEM
(2013) ÇALIŞMALARI:

DEĞERLENDİRMELER vE SONUÇLAR
Şevket DÖNMEZ*

Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile 2013 döneminde devam edilen Oluz Höyük sistema-
tik arkeolojik kazı çalışmaları 15 Temmuz  - 5 Eylül 2013 tarihlerinde Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmeleri Mer-
kez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) finansal destekleri ile 53 günlük sürede ger-
çekleştirildi. Kazının Bakanlık temsilcisi görevini Sinop Müzesi’nden uzman 
Erdal Acar yerine getirdi. Kazı heyeti Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, İstanbul Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Onar, İstan-
bul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden 
Yrd.Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel ile Yrd. Doç. Dr. Nihan Hoşkan, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü’nden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşı-
nabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Doktora öğrencisi Sıd-
dıka Ayşe Tunçer (M.A.), İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden 
İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 
Yüksek Lisans Öğrencisi Desinatör Nurcan Koç, Helsinki Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Altay Araştırmaları 
Anabilim Dalı’ndan Arkeolog Aysan Dide Çiğiltepe, Trakya Üniversitesi 

* Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya 
Arkeolojisi Anabilim Dalı. Beyazıt 34453-İstanbul/TÜRKİYE. donmezsevket@gmail.com

 Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever BEYAZIT. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohis-
torya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Beyazıt 34453-İstanbul/TÜRKİYE. aslihanbeya-
zit@gmail.com
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Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Gözde Dinarlı, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve 
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Kübra Nur Odalı 
ile Can Kandaz, Arkeolog Sinem Şamlı, Hititolog Zeynep Latifeci, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya 
Arkeolojisi Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Melek Koçak, Hülya As-
lan, Fidane Abazoğlu, Burcu Ulus, Beyza Delibaşıoğlu, Damla Yurdasiper, 
Selim Orman, Hilal Dinç, Ekin Duransel, Ceyda Gözüdok, Gülşah Kutluk, 
Uğurcan Dağlı, Rıfat Günay, Alev Genç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı öğrenci-
leri Enes Menekşe ile Burcu Özer, Batman Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakül-
tesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri Şehmus Ersöz 
ile Hülya Işık’tan oluştu.

Oluz Höyük 2013 dönemi çalışmaları üç aşamalı olarak gerçekleştirildi;

1. Aşama: Arkeojeofizik Çalışmaları: Oluz Höyük’te hem bu dönem ve hem 
de gelecek yıllardaki sistematik arkeolojik kazılar için bir stratejik planlama 
yapabilmek amacıyla 21– 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Fet-
hi Ahmet Yüksel ve Jeofizik Mühendisi Kerim Avcı tarafından M  8, N  8, M  
9, N  9, M  10, N  10, M  11, N  11, I  18, J  18, K  18, L  18, I  19, J  19, K  19 ve L 
19 plan karelerinde toplam 1600 m2’lik bir alanda jeoradar yöntem ile toprak 
altındaki olası yapı kalıntılarına ait ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum bilgi-
lerine ulaşılmaya çalışıldı (bkz. Topografik Plan).

2. Aşama: Arkeozooloji Çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi Anatomi Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. Vedat Onar 10 – 15 Ağustos 2013 
tarihlerinde arkeozooloji çalışmalarını Kazıevi Laboratuvarı’nda gerçekleştir-
miştir.

3. Aşama: Arkeolojik Kazı Çalışmaları: Oluz Höyük 2013 dönemi kazı çalış-
maları yalnızca A  Açması’nda gerçekleştirildi (bkz. Topografik Plan).

A  Açması’nda  2007 sezonunda başlanan ve 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 
sezonlarında sürdürülen çalışmalara, bu dönem de genişleyerek ve derinle-
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şerek devam edildi. K 7, M 8, L 9, M 9, J 16, K 16, J 17, K 17 ve I 18 plan kare-
lerinde (bkz. Topografik Plan) toplam 600 m2lik bir alanda ortalama 1.50 m. 
derinleşildi. Bu derinleşme çalışmaları sonucunda 0, 1, 2, 4, 5 ve 6. mimarî 
tabakalarda kazılar gerçekleştirildi.

“0” TABAKASI

Kazı çalışmaları öncesi gerçekleştirilen yüzey temizliği ile kazı çalışmaları 
sırasında kaldırılan yüzey toprağı içinde çok az sayıda sırlı çanak-çömlek par-
çasına rastlandı. 2007 döneminde höyüğün kuzeybatısında yer alan en yüksek 
noktada başlayan kazı çalışmaları sırasında sırlı çanak-çömlek parçalarının 
yoğunluğu çok fazlaydı. Zaman içinde A  Açması’nın kuzeye doğru genişle-
mesi ile söz konusu bu yoğunluk oldukça azaldı. Daha önceki değerlendirme-
lerimizde, önemli bir Ortaçağ yerleşmesi olan Doğantepe/Virasia’nın 7 km. 
güneyinde yer alan Oluz Höyük’ün, “0” Tabakası’nda ele geçirilmiş olan ve 
Ortaçağa tarihlenen çanak-çömlek parçaları nedeniyle, Virasia’ya bağlı, birkaç 
konuttan oluşan çiftlik tarzı küçük bir yerleşme olduğunu belirtmiştik. Bu 
bağlamda, Oluz Höyük’teki günümüze kalıntıları ulaşamamış olası Ortaçağ 
yapılarının höyüğün kuzeybatısına doğru yayılım göstermediği ve bu neden-
le de söz konusu alanda pek fazla çanak-çömlek parçası bulunamadığı 2012 
döneminde saptanmıştı. 2012 döneminde çok az sayıda bulabildiğimiz sırlı 
çanak-çömlek parçalarından 2013 dönemi çalışmalarında ele geçirilmedi.

1. MİMARî TABAKA

A Açması’nda “0” Tabakası’ndan sonra ve yüzey toprağının hemen altın-
dan başlayan 1. Mimarî Tabaka, 478.78 m. ile 478.50 m. seviyeleri arasında 
yer almaktadır. Yüzeye yakınlığı nedeniyle tarım faaliyetleri, 2007’den önce 
yapıldığı anlaşılan bazı yasadışı kazılar ve büyük olasılıkla “0” Tabaka’sının 
yerleşimcileri, ayrıca yerleşme terk edildikten sonra gerçekleştirilmiş gömü-
ler nedeniyle yoğun bir şekilde tahrip edilmiş olan 1. Mimarî Tabaka’daki 
mimarî kalıntılar ve buluntular, A Açması’nın kuzeyinde yer alan M 8 plan 
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karesinde ortaya çıkarıldı. Bunların moloz taşlarla inşa edilmiş olan ve dü-
zenli plan vermeyen birtakım taş döşeme kalıntıları olduğu gözlendi.

1. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 1 çanak, gümüş 
1 sikke (Resim: 1 a-b); tunç 7 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi.

2. MİMARî TABAKA

A Açması’nda 2007 döneminden beri geliştirilen kazılarda 2. Mimarî 
Tabaka’da her dönemde çalışılmıştır. Bu çalışmalar sırasında mimarî olarak 
2. Mimarî Tabaka kazılan her alanda tek evreli olarak saptanmıştır. Bu sü-
reçte, özellikle ele geçirilen çanak-çömleğin değerlendirilmesinden 2. Mimarî 
Tabaka’nın tek evreli olmadığı daima hissedilmesine karşın, açılan alanlar-
da ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların söz konusu mimarî tabakanın her iki 
evresinde de kullanılmış olmasından dolayı, evrelendirme çalışmaları 2011 
dönemine değin net bir şekilde yapılamamıştı. 2013 dönemi çalışmaları sıra-
sında da 2. Mimarî Tabaka 2 evreli olarak (2A ve 2B)  L 8, L 9, M 8, M 9, I 17 
ve I 18 plan karelerinde saptandı.

2A MİMARî TABAKASI

478.50 m. ile 478.00 m.ler arasında yer alan 2A Mimarî Tabakası b.2003, 
b.2010, b.2012, b.2017, b.2036, b.2037, b.2038, b.2041, b.2042 ve b.2051 No.lu 
buluntu yerlerinden oluşmaktadır.

2A Mimarî Tabakası kazı çalışmaları L  8, M  8, M  9, I  17 ve I  18 plan ka-
relerinde gerçekleştirildi.

I  17 ve I  18 plan karelerinde, 1. Mimarî Tabaka kazlarının devamında 
gerçekleştirilen derinleşme çalışmaları sırasında büyük olasılıkla söz konusu 
tabaka sakinleri tarafından tahrip edilmiş olduğu anlaşılan yapı temel kalıntı-
ları, taş döşeme kalıntıları ile atık çukurları açığa çıkarıldı. I  18 plan karesinin 
I  17 plan karesi ile birleştiği alanda batı - doğu doğrultusunda bir yapının 
köşe bölümü ortaya çıkarıldı. b.2042 olarak kodlanan yapı kalıntısı içinde piş-
miş toprak 1 boncuk ile tunç bir sikke ele geçirildi.
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2A Mimarî Tabakası dolgu toprağı içinde pt 1 kandil, kemik 1 makyaj ku-
tusu (Resim: 2) ve tunç 6 sikke ele geçti.

2B MİMARî TABAKASI

478.00 m ile 476.90 m.ler arasında yer alan ve I  17, I  18, L  8, L  9, M  8 ve M  
9 plan karelerinde çalışılan 2B Mimarî Tabakası b.2020, b.2025, b.2049, b.2050, 
b.2053, b.2054, b.2055, b.2056, b.2057, b.2058, b.2060, b.2064, b.2065, b.2066, 
b.2068, b.2069 ve b.2070 No.lu buluntu yerlerinden oluşmaktadır.

2B Mimarî Tabakası kazıları 2009 döneminde ortaya çıkardığımız ve gü-
neyden kuzeye doğrun uzanan taş döşemeli ve açık su kanallı Pers Yolu’nun1 
güneyindeki I  17 ve I  18 plan kareleri ile A  Açması’nın kuzeyindeki L  8, L  
9, M  8 ve M  9 plan karelerinde geliştirildi. 2011 ve 2012 dönemi kazılarında, 
Pers Yolu’nun sona erdiği alan, bu alanın kuzeyinde yer alan taş döşemeli 
ve taştan kaideleri olan bir giriş2, bu girişin doğusunda yer alan çok odalı bir 
yapı ile daha da kuzeyde yine taştan kaideleri olan ve taş döşemeli bir giriş 
daha açığa çıkarılmıştı3.

2013 dönemi kazı çalışmalarının önemli hedeflerinden biri, Pers Yolu’nun 
güneye doğru olan ve 2A Mimarî Tabakası sakinleri tarafından tahrip edilmiş 
bölümünü ortaya çıkarmaktı. Bu hedef doğrultusunda I  17 plan karesinin 
güney bölümü ile I 18 plan karesinin 1/4’lük bölümünde (25 m2) geliştirilen 
kademeli kazılar sonucunda, Pers Yolu’nun güneye doğru devam ettiğine 
dair birtakım döşeme kalıntıları açığa çıkmaya başladı.

I  17 plan karesinin I  18 plan karesine yakın güney bölümünde açığa çık-
maya başlayan kapalı bir kanalın (Resim: 3) Pers Yolu’nun alt yapısıyla ilgili 
bir birim olduğu düşünüldü. Kuzey kısmının başında 0.45 m x 0.40 m. boyu-
tunda düzgün işlenmiş dikdörtgen bir taş bulunan ve üst kısmı kısmen iri ve 

1 Dönmez 2013: 106, Resim: 16-18.
2 Dönmez 2013: 107, Resim: 19.
3 Dönmez/Yurtsever-Beyazıt 2013: 171, Resim: 15.
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düzgün, çoğunlukla da küçük taşlarla kapatılmış olan kanalın keşfi kazı ça-
lışmalarının son haftasına rastladığından dolayı, ayrıntılı kazı çalışmaları ile 
incelemelerin 2014 döneminde gerçekleştirilmesi planlandı. Mevcut boyutu 
1.90 m. x 1.10 m. olan ve b.2068 olarak kodlanan kanalın 1.50 m. doğusunda 
ortaya çıkarılan taş döşeme kalıntıları (Resim: 3), Pers Yolu’nun güneye doğru 
uzandığına dair ilk mimarî işaretler olarak değerlendirildi. b.2060 olarak kod-
lanan ve güney uç kısmı I  18 plan karesi içinde devam eden taş döşemenin 
yontulmamış ya da yarı işlenmiş moloz taşlarla inşa edilmiş olduğu gözlendi. 
Bu kısımdan yaklaşık 0.50 m. güneyde başlayan ve b.2060 kodlu döşemenin 
bir devamı olduğu gözlenen alandaki diğer bir taş döşeme kalıntısı (Resim: 
3) kısmen tahribat görmüş durumda açığa çıkarıldı. Bu taş kalıntısının kuzey 
yüzünde yuvarlak planlı bir Ateş Yakma Çukuru açığa çıkarıldı (Resim: 4). 
b.2064 olarak kodlanan, 1.15 m. çapında ve 0.70 m. derinliğindeki bir kısmı içe 
çökmüş Ateş Yakma Çukuru’nun moloz taşlar ve tuğlalarla oluşturulmuş ol-
duğu gözlendi (Resim: 4). İçinden yoğun miktarda kül ve karbonlaşmış ahşap 
parçası ele geçirilen bu çukurun teknik olarak bir ocak olma ihtimali bulun-
madığı anlaşıldı. Bu kanıya ulaşılmasındaki en önemli bulgu, henüz ayrın-
tılı kazısı tamamlanmamış Ateş Yakma Çukuru’ndaki derinliğin - 0.70 m.ye 
ulaşmış olmasıdır. Ocak niteliğindeki bir alanın yüzeyden bu denli derinlikte 
bir altyapıya sahip olması, çukur alanda gerçekleştirilecek işlerin pratikliği 
açısından uygun değildir. Ayrıca, Ateş Yakma Çukuru’nun Pers Yolu üze-
rinde yer alan konumu bunun bir ocak yeri olmadığına işaret eden diğer bir 
arkeolojik gerçekliktir. Ateş Yakma Çukuru hakkındaki ilk gözlemlerimiz, bu 
yapının konumu ve teknik yapısı nedeniyle dinsel bir özelliği olabileceğine 
ve Ateş Kültü ile ilgisinin bulunabileceğine işaret etmektedir. Ateş Yakma 
Çukuru’nun yüzeye yakın bir kısmında bulunan 2 adet pişmiş toprak çanak, 
çukurun işlevi sona erdikten sonra kapatıldığını ve büyük olasılıkla bir both-
ros olarak kullanıldığını göstermektedir. b.2060 kodlu döşeme kalıntısı üze-
rinde pt 1 ağırşak ele geçirildi.

2B Mimarî Tabakası’nın araştırıldığı kuzey alandaki kazılar L  8, M  8, M  
9 ve L  9 plan karelerinde gerçekleştirildi. L 8 plan karesinde 2012 döneminde 
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında oldukça özenli olarak inşa edilmiş dik-
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dörtgen planlı bir taş döşeme ortaya çıkarılmıştı4. b.1598 olarak kodlanan ve 
kuzeybatı – güneydoğu yönde inşa edilmiş taş döşeme kalıntısının M  8 plan 
karesinin henüz kazılmamış doğu kesiti ile L  9 plan karesinin henüz kazıl-
mamış kuzey kesiti içinde kaldığı gözlenmişti. Bu dönem çalışmaları b.1598 
kodlu taş döşeme kalıntısının doğu ve güney uzantılarına ulaşmak, niteliğini 
anlamak ve sınırlarını saptayabilmek amacıyla gerçekleştirildi. Kazı çalışma-
ları sonucunda b.1598 kodlu taş döşemenin T şeklinde bir birime dönüştüğü 
gözlendi (Resim: 5).

2B Mimarî Tabakası dolgu toprağı içinde taş 1 delici, tunç 1 okucu ve kur-
şun 2 sapan tanesi (Resim: 6-7) ele geçirildi.

4. MİMARî TABAKA

A  Açması’nda 2009, 2010, 2011 ve 2012 dönemlerinde 4. Mimarî Tabaka’nın 
araştırılması amacıyla başlayan J  16, J  17, K  16, K  17 plan karelerindeki de-
rinleşme çalışmalarına 2013 döneminde de devam edildi. b.603 kodlu yapı 
ve yakın çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda 4. Mimarî 
Tabaka’nın 4B (M.Ö. 600 - 550) ve 4A (M.Ö. 550 - 500) olarak 2 evreli olduğu 
saptandı.

4A MİMARî TABAKASI

4A Mimarî Tabakası 2013 dönemi kazıları b.603 kodlu Kubaba Tapınağı’nın 
batısındaki J  16 ve J  17 plan karelerinde gerçekleştirildi. b.2000, b.2005, 
b.2007, b.2009, b.2011, b.2013, b.2015, b.2016, b.2019, b.2023, b.2026, b.2032, 
b.2034, b.2035, b.2039, b.2040 ve b.2059 No.lu buluntu yerlerinden oluşan ve 
yaklaşık 75 m2lik bir alanda sürdürülen 4A Mimarî Tabaka çalışmaları sıra-
sında, J  16 plan karesinde kerpiç bir döşeme ile bunun güneyinde J  17 plan 
karesine uzanan taş duvar temelleri ve atık çukurları açığa çıkarıldı. b.2013 
olarak kodlanan, kerpiç döşeme üzerinde pt 1 tezgah ağırlığı bulundu. 4A 
Mimarî Tabakası’nın dolgu toprağı içinden pt 2 ağırşak ele geçirildi.

4 Dönmez/Yurtsever-Beyazıt 2013: 173, 20.



368

4B MİMARî TABAKASI

4B Mimarî Tabakası 2013 dönemi kazıları Kubaba Tapınağı (Resim: 8) ile 
yakın çevresinde geliştirildi. b.0603, b.2008, b.2030, b.2047, b.2052, b.2061, 
b.2063 ve b.2067 No.lu buluntu yerlerinden oluşan ve K  16, K  17, J  16 ve J  
17 plan karelerinde yaklaşık 150 m2lik bir alanda geliştirilen 4B Mimarî Taba-
kası kazılarının en önemli bulgusu bir pithos olmuştur. J  17 plan karesinde, 
4A Mimarî Tabakası kalıntılarının hemen altında saptanan pithosun parçalara 
ayrılmış olduğu gözlendi (Resim: 9). Ağız kısmı noksan olduğu için yassı ve 
düz bir taşla kapatılmış pithosun içinde gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar sı-
rasında tunç 1 fibula (Resim: 10) ele geçirildi. Pithostaki çalışmalar sonunda 
dibinin yuvarlatılmış olduğu, ortasında bir delik bulunduğu ve bu deliğe bir 
kemik parçasının yerleştirilmiş olduğu gözlendi. Toprak zemine saplanarak 
yerleştirilmiş olduğu saptanan kemik parçası üzerinde Oluz Höyük kazısı ar-
keozooloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Onar tarafından gerçekleştirilen inceleme 
sonunda, yarı işlenmiş kemik parçasının bir eşeğin tarak kemiği olduğu sap-
tandı.

4B Mimarî Tabakası’nın dolgu toprağı içinden pt 2 ağırşak ile taş 1 boncuk 
ele geçirildi.

5. MİMARî TABAKA

5. Mimarî Tabaka kazıları K  7 plan karesinde gerçekleştirildi. K 7 plan 
karesindeki kazı çalışmaları, Oluz Höyük’ün kuzeybatı yamacındaki bir ala-
na denk gelmesi nedeniyle basamaklı açmanın ikinci basamağını oluşturdu. 
b.1601, b.2001, b.2004, b.2006, b.2014, b.2021, b.2022, b.2024, b.2027, b.2043, 
b.2029, b.2021, b.2022, b.2024 ve b.2054 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 5. 
Mimarî Tabaka’da taştan birtakım zayıf duvar temelleri, sıkıştırılmış toprak 
tabanlar ile atık çukurlarından oluşmaktadır. Toplamda 6 atık çukuru açığa 
çıkarıldı. 2012 döneminde kazılmaya başlanmış olan b.1601 kodlu atık çuku-
runda derinleşme çalışmaları devam etti. Yuvarlak planlı olan bu çukurun 
dolgusu içinde çok sayıda büyükbaş hayvan ve at kemiği ele geçirildi. Söz 
konusu çukurda ayrıca pişmiş toprak 1 sayı tableti (Resim: 11) bulundu.
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5. Mimarî Tabaka dolgu toprağı içinde pt 1 ağırşak ve demir 1 kenet ele 
geçirildi.

6. MİMARî TABAKA

6. Mimarî Tabaka kazıları K  7 plan karesinde gerçekleştirildi. K  7 plan 
karesindeki 5. Mimarî Tabaka kazı çalışmaları sırasında gerçekleştirilen de-
rinleşme sonucunda 6. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. b.1601, b.2028, 
b.2043, b.2044, b.2045, b.2046, b.2046 ve b.2048 no’lu buluntu yerlerinden 
oluşan 6. Mimarî Tabaka’da zayıf bir ocak kalıntısı ile atık çukurları ortaya 
çıkarıldı. Plan karenin batı kısmında birkaç işlenmemiş moloztaşın bir araya 
getirilmesi ile oluşturulmuş çok basit bir ocak kalıntısı saptandı. b.2048 olarak 
kodlanan ocak kalıntısında yoğun miktarda kül olduğu gözlendi. Toplamda 3 
atık çukuru açığa çıkarıldı.

SONUÇ

Sonuç olarak toplam 53 gün süren ve A  Açması’nda 600 m2lik bir alanda 
(bkz. Topografik Plan) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2013 dönemi kazı çalış-
maları sonucunda 9 mimarî tabakanın beşinde (1, 2, 4, 5 ve 6. mimarî taba-
kalar) çalışıldı. 7 yıllık kazı çalışmaları sonucunda A,  B,  E  ve F  açmalarının 
ilk tabakalarının, A ve B açmalarının ilk altı tabakasının birbirleri ile çağdaş 
oldukları özellikle ele geçen sikke ile çanak-çömlek parçalarının değerlendi-
rilmesinden anlaşıldı. Bu bağlamda, Oluz Höyük’ün 0 Tabakası Ortaçağ’a 
(M.S. 12 – 15. yüzyıllar), 1. Mimarî Tabaka’sı Helenistik Çağ’a (M.Ö. 200 - 
M.Ö. 47), 2A Mimarî Tabaka’sı Geç Demir Çağı’nın Geç Evresi’ne (M.Ö. 300 - 
200), 2B Mimarî Tabaka’sı Geç Demir Çağı’nın Geç Evresi’ne (M.Ö. 425 - 300), 
3. Mimarî Tabakası Geç Demir Çağı’nın Geç Evresi’ne (M.Ö. 500 - 425), 4A 
Mimarî Tabakası Geç Demir Çağı’nın Erken Evresi’ne (M.Ö. 550 - 500), 4B 
Mimarî Tabakası yine Geç Demir Çağı’nın Erken Evresi’ne (M.Ö. 600 - 550) 
tarihlenebilir. B  Açması’nda saptadığımız 5. Mimarî Tabaka (M.Ö. 7. yüz-
yıl) ile 6. Mimarî Tabaka’nın (M.Ö. 8. yüzyıl) Orta Demir Çağı’na ait olduğu 
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anlaşıldı. 7. Mimarî Tabaka (M.Ö. 13. yüzyıl) ile 8. Mimarî Tabaka (M.Ö. 15 
- 14. yüzyıllar) Geç Tunç Çağı’na yani Hitit Büyük Krallık Dönemi’ne aittir. 9. 
Mimarî Tabaka’nın ise özellikle taş kalıp, çakmaktaşı âletler ve çanak-çömlek 
parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca Erken Tunç Çağı’na (M.Ö. 
4-3. binyıllar) tarihlenebileceği söylenebilir.

7. yılını dolduran Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazıları Anadolu’da 
ilk defa Akhaimenid kültürüne ait bir yerleşmeyi kent dokusu, mimarî kim-
liği ve diğer kültürel özellikleri ile birlikte tanımamıza ve anlamamıza fırsat 
tanırken, diğer yandan Phrygleşmiş bir yerleşmeye gelmiş olan Pers züm-
resinin Arkaik Zerdüştlük temelinde dinsel ve kültürel yaşamlarına ait yeni 
bulguların da açığa çıkmasına neden olmaktadır.

Sasaniler döneminin resmi dini olan Zerdüştlük’ün tarihsel kökenlerinin en 
azından Demir Çağı ortalarına (M.Ö. 650/600 ) değin uzandığı bilinmektedir. 
İlk yazılı kaynakları Erken İslamiyet Dönemi ile çağdaş olan Zerdüştlük’ün, 
Sasaniler’den önceki sürecinin sözlü geleneğe dayandığı ya da yazılı kayıt-
larının geleceğe taşınamamış olduğu düşünülebilir. Zerdüştlük’ün Arkaik 
Dönemi olarak nitelendirebileceğimiz bu sürecin izlenebileceği kaynakları, 
tarihsel kayıtlar ile arkeolojik çalışmalardır. Zerdüşt inancına sahip insanların 
kutsadıkları ve büyük saygı duydukları ateşle ilgili erken bulguların saptan-
masında arkeolojik kazıların rolü çok önemlidir. Zerdüştlük’te ateşe özel bir 
saygı duyulmakta, ateşle ilgili coşkulu törenler gerçekleştirilmektedir. Tarih-
sel süreçte ateşe saygı temelinde düzenlenen törenler zamanla Zerdüştlük’ün 
en güçlü ritüeli haline gelmiş ve bir Ateş Kültü oluşmuştur. Ateş Kültü ile 
ilgili pratikler ile kurumsallaşma gereksinimleri dinin mimarî boyut kazan-
masındaki en önemli etken olmuştur.

Dinin kurucusu Zerdüşt’ün ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, M.Ö. 800 – 550 yılları arasındaki bir zaman dilimi üzerinde durul-
maktadır. Tektanrı (Ahura Mazda) – vahiy – peygamber (Zerdüşt) sisteminin 
Önasya’daki en erken örneğinin izlendiği Zerdüştlük’ün, arkaik dönemini 
yaşamış olduğu Med Krallığı (M.Ö. 678-550) ve Akhaimenid İmparatorluğu 
(M.Ö. 550-331) sürecinde dinin kurumsal yapısı hakkında yeterli bilgi bulun-
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mamaktadır. Med kökenli oldukları bilinen ve magi (mog) adı verilen rahip-
lerin varlığı tarihsel kayıtların yanısıra kabartmalardan da izlenebilmektedir. 
Magilerin yönettiği, genellikle açık havada gerçekleştirilen Ateş Kültü ayinle-
ri zamanla tapınaklar (ateşgede) içindeki sunaklarda yapılmaya başlanmıştır. 
Başlangıçta dar ve elit bir kesime hitap eden din, Ateş Kültü ayinleri ile bir-
likte yayılım alanı bulmuş ve ibadetler ile ayinler halka açık bir hale gelmiştir.

Kuzeybatı İran’daki Media’da doğmuş, Anadolu topraklarına M.Ö. 
590’dan itibaren Med Krallığı’nın batıya yayılımı ile girmiş Zerdüşt dini ve 
Ateş Kültü, Erciyes Dağı eteklerinde tesadüf eseri bulunmuş olan dört tarafı 
Magi betimlemeli bir ateş sunağı dışında bugüne değin bir arkeolojik kimliğe 
sahip değildi5. Amasya yakınlarındaki Oluz Höyük sistematik arkeolojik ka-
zılarının 2013 dönemi çalışmaları sırasında, Pers Yolu olarak adlandırılan taş 
döşemeli yol kalıntısının güney uzantıları üzerinde saptanan bir Ateş Yakma 
Çukuru (Resim: 4), ateşle ilgili bir ayinin izlerini taşımaktadır. Ateşin kutsallı-
ğı onuruna gerçekleştirilmiş dinsel törenlere ait eski izlerin Önasya coğrafya-
sında ne denli nadir olduğu düşünüldüğünde, Oluz Höyük Ateş Kültü bul-
gularının önemi bir kat daha artmaktadır. Bununla birlikte, M.Ö. 5. yüzyılın 
son çeyreğine tarihlenen Ateş Yakma Çukuru, Kızılırmak Havzası toplumla-
rının güçlü ateşperest kimlikleri ile gerçekleştirdikleri Ateş Kültü faaliyetleri 
ile Arkaik Zerdüşt dinine işaret etmesi bakımından da çok önemlidir.

Ateş Kültü ile ilgili kalıntılar arkeolojik kazılarda bulunmuş olsa bile Ar-
kaik Zerdüştlük’ün diğer ibadet biçimleri hakkında fazla bir bilgi bulunma-
maktadır. Günümüz Zerdüşt dini ibadet şekilleri, arkaik dönem için geriye 
dönük bir modelleme yapılmasına kısmen de olsa olanak vermektedir. Bu-
günkü Zerdüşt dini ayinlerinde sandalağacı kutsal ateşinin toz haline getiri-
lip, kokusunun odaya dağıtılması ve arınma (abdest) amacıyla kutsal suyun 
(zaothra) vücuda dökülmesi işlevleri için “chamach” adı verilen kepçeler 
kullanılmaktadır. Oluz Höyük’te belli bir bölgede, kullanılamayacak duruma 
gelmiş kutsal eşyaların gömüldüğü çok sayıda özel işlevli kutsal çukur (both-
ros) açığa çıkarılmıştır. Bu çukurların birinde 2011 dönemi çalışmaları sırasın-

5 Bittel 1956: 35-42, Lev.XV; Dönmez 2013: 110, Res.66-69.
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da bulunmuş sapı ördek başı biçimli tunç bir kepçe (Resim: 12), Zerdüşt dini 
ayinlerinin 2500 yıl öncesinden, çok da fazla değişmeden günümüze ulaşmış 
olduğuna işaret etmektedir.

Akhaimenid İmparatorluğu döneminden kalma Anadolu kabartmaları 
Arkaik Zerdüşt dinindeki kurban ibadetlerine açıklık getirmektedir. 1910 yı-
lında Manyas Gölü kıyısındaki Daskyleion’da (Hisartepe) bulunmuş bir ka-
bartmada, ellerinde kurban âletleri bulunan iki şahıs ile önlerindeki sunak 
üzerinde kurban etmiş oldukları boğa ve koyunun kafası betimlenmiştir6 (Re-
sim: 13). Oluz Höyük’te kutsal çukurlarla (bothros) aynı alanda açığa çıkarı-
lan kurban çukurlarında, öldürülmüş eşek (Resim: 14) ve yavru domuzlara 
ait kafataslar (Resim: 15) bulunmuştur. Söz konusu hayvanların Daskyleion 
kabartmasında yansıtılan kurban törenine benzer bir ayin sonucu öldürülüp, 
çukurlara konulduğu düşünülebilir. Bu bağlamda Arkaik Zerdüşt dini kur-
ban ayinleri arkeolojik olarak kanıtlanmış bulunmaktadır.

2007 döneminden itibaren Oluz Höyük’te kazılmış alanlar, çalışmalar 
sona erdiğinde titiz bir şekilde jeotekstil örtü ile kapatılarak koruma altına 
alınmaktadır. Titizlikle kullanılan jeotekstil örtüler sayesinde Oluz Höyük 
mimarî kalıntıları kış aylarının zorlu iklim şartlarından, kar ve yağmurun 
aşındırıcı etkilerinden, bahar aylarının yoğun bitkilenme olumsuzlukların-
dan bugüne değin başarılı bir şekilde korundular. 2013 dönemi kazı çalış-
maları sonunda açmaların hepsi ve tüm mimarî kalıntılar her yıl olduğu gibi 
jeotekstil örtüler ile kapatılarak koruma altına alındı. İkinci aşama olarak yü-
zeylerine ince kum tabakası serildi. Böylece kapatılan mimarî kalıntıların ok-
sijen almaları sağlandı.

Oluz Höyük, TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmeleri Müdürlüğü içinde de-
ğerli bir tarım arazisi üzerinde olduğu için yapılacak çevre düzenleme çalış-
maları için işletme müdürlüğü ile koordinasyon içinde hareket edilmektedir. 
Oluz Höyük’ün güneybatısında, höyüğün dibine değin ulaşan yol ile sulama 
kanalı arasında kalan ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı dışında bulunan yak-

6 Macridy 1913: 340.
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laşık 300 m2lik alan, ot niteliğindeki bitki ve molozlardan arındırılarak temiz-
lenmişti. Çevredeki arazilerde bulunan moloz taşlar ile çamurdan faydalanı-
larak, yaklaşık olarak da 10 ton bahçe çakılı kullanılarak söz konusu alan, kazı 
ekibi ile Oluz Höyük’ü gezmeye gelen ziyaretçilerin kullanabilmesi amacıyla 
2012 yılında otopark olarak düzenlenmişti. Otoparkın kuzey kısmına Oluz 
Höyük’ü ziyaretçilere tanıtmak amacıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanmış me-
tinlere sahip ve standartlara uygun bir tanıtım levhası yerleştirilmişti. 2013 
dönemi çalışmalarında, yoğun bitkilenmeye maruz kalmış otopark alanının 
bakımı gerçekleştirilmiştir. 2012 döneminde yerleştirilen Oluz Höyük tanıtım 
levhasının yanına, aynı boyutlarda bir başka tanıtım levhası dikilmiştir. Bu 
tanıtım levhasında, Oluz Höyük’te geniş ve ayrıntılı bir şekilde araştırılmaya 
devam edilen ve Anadolu’da ilk defa açığa çıkmaya başlayan Akhaimenid 
(Pers) kentinin (2. Mimarî Tabaka, M.Ö. 425 - 200), kent dokusu, yerleşim pla-
nı, tasarım anlayışı, mimarî gelenekleri, zengin küçük buluntuları ve çanak-
çömleği ile ilgili bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak ziyaretçilere sunulmuştur.

Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. 
Kazılar için finansal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM)’ne 
teşekkür ederiz. Ayrıca kazı sırasında yaptıkları yardım ve gösterdikleri ya-
kınlık nedeniyle Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amasya Müze Mü-
dürlüğü, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, 
Amasya Valiliği, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Gökhöyük Tarım 
İşletmeleri Müdürlüğü, Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü ile Göz-
lek Köyü Muhtarlığı’na teşekkürlerimizi sunarız.
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Resim 13: Kurban töreni sahnesi içeren kabart-
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AMASYA-HARŞENA KALESİ vE KIZLAR SARAYI KAZISI
 2013 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

E. Emine NAZA-DÖNMEZ*

Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2013 yılı çalışmaları 19.07.2013-
06.09.2013 tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2013 gün ve 147358 sayılı izin belgesi doğ-
rultusunda, İstanbul Üniversitesi adına Yrd. Doç. Dr. E. Emine Naza-Dönmez 
başkanlığında gerçekleştirilmiştir1. Kızlar Sarayı ve Harşena Kalesi’nde jeofi-
zik çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofi-
zik Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fethi Yüksel tarafından 
yürütülmüştür. Kazı yapılan alanlarda ortaya çıkarılan hayvan kemikleri İs-
tanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Vedat Onar tarafından incelenmiştir.

2013 yılı kazı çalışmaları Kral Kaya Mezarları’nın eteğindeki Kızlar Sa-
rayı mevkisine geçişi sağlayan alanın batısında 14. yüzyıla ait olan Kale 
Hamamı’nın kuzeyinde, C4 ve D4 plan karelerinde yürütülmüştür. (Topog-
rafik Plan –Res. 1). 

C4 Plan Karesi 

14. yüzyıla ait Kale Hamamı’nın kuzeyinde yer alan C4 plan karesinde 
gerçekleştirilen kazı çalışması, plan karenin kuzey bölümünde, 4 x 10 m.lik 

* Yrd. Doç. Dr. E. Emine NAZA-DÖNMEZ, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazı Başkanı, İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslâm Sanatı Anabilim 
Dalı, 34134-İstanbul/TÜRKİYE. E-mail: edonmez@istanbul.edu.tr

1 Kazı çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (PRO-
JE NO: 34862) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
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bir alanda yapılmıştır. Açmanın açılış derinliği 438.27 m. olarak ölçülmüştür. 
Kazının sonunda kapanış seviyesi 437.04 olarak ölçülen söz konusu plan ka-
rede, çalışılan süreç içinde herhangi bir mimarî veri elde edilememiştir. C4 
plan karesinde tespit edilen HRŞ KZS 2013/01 envanter numarası verilen De-
mir Çağına ait İskit tipi kovanlı bronz ok ucunun mahmuzu kırılmıştır. Bu 
plan karede tespit edilen Osmanlı Dönemine ait HRŞ KZS 2013/03 envanter 
numaralı gümüş çocuk yüzüğü, halka gövde ve damla formundaki taş kıs-
mından meydana gelmektedir. Taş üzerinde düğümlü geçmeli rumi-palmet 
motifi göze çarpar (Resim: 2). Osmanlı Dönemine ait, HRŞ KZS 2013/ 05 en-
vanter numaralı zırh süsü olarak kullanılmış lâle formlu bronz aksesuar, her 
iki yüzeyde üç bölüme ayrılmış olup her bölüm daire ve damla motifleriyle 
bezelidir. (Resim: 3). 

Plan karedeki buluntular arasında etüdlük 1 adet Roma Dönemine ait 
bronz sikke, 3 adet Osmanlı Dönemine ait bronz sikke, 1 adet Osmanlı Dö-
nemine ait gümüş sikke ile Osmanlı dönemine ait 1 adet bronz ok ucu, 1 adet 
bronz spatula, 1 adet metal düğme ve son olarak Hellenistik dönemine ait 
pişmiş toprak ufak boyutlu mask ortaya çıkarılmıştır. (Resim: 4). 

D4 Plan Karesi 

14. yüzyıla ait Kale Hamamı’nın kuzeyinde yer alan D4 plan karesinde 
gerçekleştirilen kazı çalışması, plan karenin kuzey bölümünde 4 x 10 m.lik 
bir alanda gerçekleştirilmiştir. Açılış seviyesi 437.84 m. olarak ölçülen plan 
karenin kazının sonunda kapanış seviyesi 437.78 m.dir. Bu plan karenin gü-
neyinde, doğu-batı doğrultulu bir duvar parçası tespit edilmiştir (Plan: 1). Bu 
duvar parçasının hemen güneyindeki Kale Hamamı ile olan bağı henüz çö-
zülememiştir.

D4 plan karesinden ortaya çıkarılan eserler: HRŞ KZS 2013/02 envanter 
numarası verilen Demir Çağına ait bronz okucu İskit tipi ve mahmuzludur 
(Resim: 5). HRŞ KZS 2013/04 envanter numaralı sapan tanesi damarlı mer-
merden yapılmıştır (Res. 6). HRŞ KZS 2013 / 06 envanter numaralı Osmanlı 
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Dönemine ait fildişi obje krem renklidir. Makara görünümlü bu eser muhte-
melen dokuma ile alakalı bir âlet veya âletin parçası olmalıdır (Resim: 7).Piş-
miş topraktan yapılmış HRŞ KZS 2013 /07 envanter numaralı kuş figürlü 
düdük. (Resim: 8) ve HRŞ KZS 2013/08 envanter numaralı sapan tanesi ele 
geçirilmiştir.

D4 plan karesinde ortaya çıkarılan buluntular arasında, etütlük 2 adet 
bronz İslâmî Döneme ait sikke; 4 adet bakır, 1 adet bronz Selçuklu dönemine 
ait toplam 5 adet sikke; Osmanlı Dönemine ait 12 adet bronz sikke olmak 
üzere toplam 19 adet sikke ortaya çıkarılmıştır. Metal objeler arasında 1 adet 
demir bilye bulunmaktadır. Pişmiş toprak eserler içinde, 5 adet sapan tane-
si, 1 adet hayvan başı obje (geyik ?), 1 adet pişmiş toprak obje(?), 2 adet kuş 
formlu düdük ile 1 adet firuze renkli sırlı, kare mozaik parçası ele geçmiştir. 
(Resim: 9). Bunun yanı sıra 3 adet çakmak taşı, 2 adet kurşun doldurulmuş 
aşık kemiği (Resim: 10) ve 1 adet fildişi obje ortaya çıkarılmıştır.

2013 yılı yılında ortaya çıkarılan diğer buluntular ise pişmiş topraktan çok 
sayıda seramik parçalarıdır. Söz konusu seramikler, Geç Demir Çağından 
başlayarak Helenistik, Roma ve Bizans (Resim: 11), İslâmî Dönem sonrası ise 
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemine ait geniş bir yelpaze oluşturmakta-
dır. Bu seramikler içinde erken Osmanlı Dönemine tarihlenebilecek sgraffito 
tekniğinde çok sayıda seramik parça ele geçirilmiştir. Osmanlı Dönemi İznik 
seramikleri de az sayıda çıkan örnekler olsa da çok önem taşımaktadırlar. Ge-
nelde saray çevresi için kullanılan bu seramikler küçük parçalar hâlinde ele 
geçirilmiştir. Diğer önemli seramikler de az sayıda kırık parçalarını ortaya 
çıkardığımız Çin porselenleridir. Söz konusu porselenler Ming (Resim: 12) ve 
Seledonlar (Resim: 13) olarak iki ayrı örnektedir.
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Topografik Plan: Kazı Alanı ile C4, D4 plan kareleri.

Plan 1: D4 plan karesinin planı (2013).
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Resim 2: Gümüş çocuk yüzüğü.

Resim 1: C4, D4 plan karesi genel görünüm.
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Resim 4: Hellenistik Dönemine ait pişmiş toprak mask.

Resim 3: Zırh süsü.
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Resim 6: Sapan tanesi.

Resim 5: İskit tipi ok ucu.
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Resim 8: Pişmiş topraktan düdük.

Resim 7: Osmanlı Dönemine ait fildişi obje.
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Resim 10: İşlenmiş aşık kemiği.

Resim 9: Renkli sırlı mozaik parçası.
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Resim 13: Seledon kase parçası.

Resim 11: Bizans Dönemine ait seramik parçası.

Resim 12: Ming porseleni parçası.
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MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI
2013 YILI KAZI ÇALIŞMASI

Ali BORAN*
Yalçın KARACA

Mehmet MUTLU
Zekai ERDAL
Halil SÖZLÜ

Mersin – Silifke Kalesi kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2013 tarih ve 138937 sayılı kazı izni 
doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Fırat Güngör’ün gözetiminde ve başkanlı-
ğımdaki ekipçe 12.08.2013 – 11.10.2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.

* Prof. Dr. Ali BORAN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Konya/
TÜRKİYE, aliboran@selcuk.edu.tr, aliboran@hotmail.com

 Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü, Van/TÜRKİYE.

 Öğr. Gör. Mehmet MUTLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Mimari Res-
torasyon Bölümü, Van/TÜRKİYE. mmutlu42@hotmail.com

 Öğr. Gör. Zekai ERDAL, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü, Samsun/TÜRKİYE. zekaierdal@yahoo.com

 Arş. Gör. Halil SÖZLÜ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 
Van/TÜRKİYE, heaslinl@hotmail.com

 Arş. Gör. Ahu MANGIR, Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,  Konya/TÜRKİYE.
1 Kazı, Kültür Bakanlığının tahsis ettiği ödenekle yapılmış olup, Selçuk Üniversitesi Total 

Stationve lazer metre gibi çizim malzemesi, Silifke Belediyesi ulaşım,  el arabası, kazma ve 
kürek gibi malzeme desteğinde bulunmuş, Silifke Kaymakamlığı da bürokratik işlemler gibi 
konularda kazıya destek vermişlerdir. Ayrıca Silifke Müzesi çalışanları ve özellikle müdüre 
İlhame Öztürk’ün özverili katkıları olmuştur. Ayrıca kazıya Sanat Tarihçi Zeynep Kübra Ke-
til ve Öner Şahin ile lisans öğrencileri Nuri Güngoğdu, Nevruz Biçen, Kübra Uçun, Gülnur 
Kurt, Elif Çakmak, Müzeyyen Doğanay, Süheyl Keskin, Tolga Akbaba, Sümeyye Erbaş ve 
İdris Salman katılmıştır. Başta Bakanlık yetkilileri olmak üzere tüm kurumlara teşekkürü bir 
borç bilirim.
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2013 kazı yılı sezonunda yapılan çalışmalar 4 etap olarak sürdürüldü. 
Bunlar;

• Belgeleme

• Temizlik 

• Kazı 

• Geçici koruma işlemleri

Belgeleme

Kazı öncesinde 2012 yılında çalışması yapılmış olan alanların ve bu dö-
nemde çalışması yapılacak olan alanların fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.

Temizlik

Belgeleme aşamasından sonra kale üzerinde genel bir temizlik çalışması 
yapılarak yabanî otlar, çalılıklar ve kazı faaliyetlerini aksatacak veya engel-
leyecek durumda olan her türlü yabancı maddelerin temizlenmesi ile kazıya 
başlanmıştır (Resim:  1).

Kazı Çalışmaları

A5-13 Mekânı 

Kalenin batısında, A-21 Mekânı I. yol üzerinde, kalenin batısını, kalenin 
ortasından ayıran duvarın bitişiğindedir. Alanda yapılan temizlik esnasında, 
mekânın kuzeybatı köşesinde zeminde pithos tespit edilmiştir. (Resim: 1). Bu 
esnada, 2 ayrı küp daha tespit edilmiş veyapılan çalışma sonucunda 3 adet 
pithostan sadece 1 tanesi sağlam durumda bulunmuştur. Diğer ikisinin üst 
kısımlarının kırık olduğu anlaşılmıştır.Mekânın batısındaki kapı ile diğer bö-
lümlere geçiş sağlanmaktadır. Mekânın batı duvarındaki kapı girişinden 1.30 
m. mesafede 0.42X0.42 m. ölçülerinde bir sütun başlığı bulundu. Mekânda 
sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif boylarda metal parçalar ile 2 adet 
sikke bulundu. 
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A21-Cami Güneyi Çalışmaları

1 No.lu Mekân: Caminin güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Kuzey-gü-
ney yönünde uzantılı dikdörtgen bir plana sahiptir. Mekânın kuzeydoğusu 
camiye bitişik olarak yapılmıştır. Güney duvarı kısmen yıkılmış durumda 
ortaya çıkarılmıştır. 

2 No.lu Mekân: Caminin güneyinde ve caminin kıble duvarına bitişik bir 
konumdaolup 1 No.lu mekânın batısında yer almaktadır. Kareye yakın dik-
dörtgen bir plana sahiptir. Mekânın kuzey duvarı ortasında 2.50 m. uzunlu-
ğunda 2 adet ahşap hatıl bulunmuştur. Hatıllardan önde olanı tamamen çü-
rümüşken, arkadaki kısmen sağlam durumdadır. Bu hatılların hemen altında 
1.25 m. genişliğinde, sonradan moloz taşlarla örülerek kapatılmış bir açıklığın 
izleri tespit edilmiştir (Resim: 2). Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları, 
muhtelif metal parçalar bulunmuştur.

3 No.lu Mekân: Caminin güneyinde yer almaktadır. Kazı çalışmalarına 
açma içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalışma-
larına başlanmıştır. Doğu duvarı 1.67 m., güney duvarı 4.10 m., batı duvarı 
1.85 m. ve kuzey duvarı 4.05 m. ölçülerinde olup düzgün olmayan dikdörtgen 
bir plana sahiptir. Kuzey duvarında 1.10 m. genişliğinde kapı açıklığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca, batı duvarında 0.43 x 0.26 m. ölçülerinde ve güney duva-
rından 0.70 m. mesafede bir niş bulunmuştur.

4 No.lu Mekân: Caminin güneyinde bulunmaktadır. Kuzey duvarı 2.45 m. 
doğu duvarı 3.65 m. ölçülerindedir. Kuzeyden 1.25 m. doğudan 0.75 m deri-
ne inilmiştir. Kuzey duvar kalınlığı 0.55 m. doğu duvarı kalınlığı ise 0.75 m. 
ebadındadır. 

5 No.lu Mekân: Caminin güneyinde yer alanmekânda kazı çalışmalarına 
moloz taşların toplanmasıyla başlanmıştır. Mekânın kuzey köşesi yakınında 
1.00 m. boyunda bir sütun bulunmuştur. Kuzey duvarında blok taşlar arasın-
da Horasan harcı ve 2,5 cm. kalınlığında tuğla dizisi tespit edilmiştir. Doğu 
duvarında 1.00 m. genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Mekân düzgün 
olmayan dikdörtgen plana sahiptir (Resim: 3). 
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Ayrıca A21 güneyinde 6,7,8,9,10,11 ve 12 No.lu mekânlar ortaya çıkarıl-
mıştır. Mekânlar düzgün olmayan dikdörtgen plana sahip olup birbirlerine 
bitişik olarak yapılmışlardır. Bu mekânlarda sırlı ve sırsız seramik parçaları, 
metal objeler ve zemin döşeme taşları bulunmuştur. 

A2- Mekânı Güneyinde Yer Alan 1. Açma  

Caminin kuzeyinde, A2 mekânının güneyinde yer almaktadır. Açmanın 
yüzeyi temizlenip daha sonra kuzey- güney doğrultusunda seviye inme ça-
lışmalarına başlanmıştır. Mekânın güney duvarı 1.80 m. batı duvarı 5.00 m. 
kuzey duvarı 2.00 m. ölçülerinde olup düzgün olmayan dikdörtgen plana sa-
hiptir. Kuzeydeki A2 Mekânının doğusundaki basık kemerli açıklığın eşiği 
tespit edildi. Eşik mevcut zeminden 0.25 m. yüksekliğinde ve 1.60 m. genişli-
ğindedir. Mekânda lüle parçaları, 0.07 m. çapında altıgen formda plâka taş ve 
0.35 m. çapında taş malzemeden yapılmış bir gülle bulunmuştur.

A21-Cami Güneyi 1. Yol

Caminin güneyinde ve kalenin güney surlarına yakın yerde bulunmakta-
dır. Doğu-batı yönünde uzanan yolun yüzeyi temizlenip seviye inme çalış-
malarına başlanmıştır. Yolun güneyinde iki, kuzeyinde bir kapı açıklığı tespit 
edilmiştir. Güneyindeki I. kapı açıklığı 1.00 m. II. kapı açıklığı 1.20 m. genişli-
ğindedir. Kuzeydeki kapı açıklığının genişliği 1.10 m.dir. Yolda ortalama 0.80 
m. derinleşme çalışması yapıldı. Yolda ortalama duvar kalınlığı 0.65 m.dir. 
yolun güney duvarında 0.75x0.25 m. ölçülerinde bir merdiven tespit edilmiş-
tir (Resim: 4). 

A21- 1. Yol Güneyi B Koridoru 1. 2. 3. 4. ve 5. Mekânlar

B koridoru caminin batısında yer almaktadır. Açmanın yüzeyi temizlen-
dikten sonra seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Her iki mekânda düz-
gün olmayan dikdörtgen plâna sahiptir. Batı duvarındaki kapı açıklığı 1.20 
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m.dir. 1. Mekânın doğu duvarına bitişik halde, 0.95 x 1.80 m. ölçülerinde ve 
0.60 m. yüksekliğinde 4 basamaklı bir merdiven tespit edilmiştir. Merdivenin 
0.50 m. içerisi oyulmuş bir sütun başlığı bulunmuştur. Mekânların içinde taş 
malzemeden mimarî parçalar, sırlı ve sırsız seramik parçaları bulundu. 

4. Mekânın kuzey duvarının hemen önünde ve duvardan 0.80 m. aşağı-
da, doğudan 0.50 m. mesafede üzeri moloz taşlarla kapatılmış bir kuyu ağzı 
tespit edilmiştir. Yapılan temizlik ve seviye belirleme çalışması neticesinde, 
kuyu ağzının düzgün kesme taş bloklarla oluşturulduğu ve bir baca gibi yak-
laşık 4.50 m. aşağıdaki muhtemelen bir sarnıcın ağzı olduğu anlaşılmıştır. Batı 
duvarındaki girişin hemen yanında 1.20 m. derinlikte taş malzemeden yapıl-
mış ve toprağa gömülü vaziyette bir yalak bulunmuştur (Resim: 5).

A2-Güneyi 5 ve 6 No.lu Mekânlar

Kalenin ortasında caminin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kazı çalışma-
larına mekânların içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye 
inme çalışmalarına başlanmıştır. Her iki mekân düzgün olmayan dikdörtgen 
plana sahiptir.Mekânların güneyinden geçen koridorla bağlantılı kapıları gü-
ney duvarında olup 1.40 m. genişliğindedir. Ortalama duvar kalınlığı 0.50 
m.dir. 5 No.lu mekânın güney duvarının hemen önünde tespit edilen merdi-
venin basamak genişliği 0.25 cm.dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları, 
lüle ile sütun parçası bulundu (Resim: 6).

A21-Doğusu II. Koridor

Caminin doğusunda bulunan kuzey-güney uzantılı bir koridordur. Kazı 
çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte sevi-
ye inme çalışmalarına başlanmıştır. Koridorun güney duvarı 4.50 m. kuzey 
duvarı 3.80 m.dir. Koridorun doğusunda, batı duvarı 10.50 m. kuzey duvarı 
7.50 m., doğu duvarı 9.70 m. ve güney duvarı 6.00 m. olan düzgün olmayan 
dikdörtgen bir meydan ortaya çıkarılmıştır. Meydanın doğu duvarında başka 
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bir mekâna açılan 1.10 m. genişliğinde bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Yine 
meydanın kuzeyinde ve batısında da ayrı mekânlara açılan kapı açıklıkları 
bulunmaktayken güneyinde ise koridorun devamı bulunur. Mekânda sırlı ve 
sırsız seramik parçaları ve metal objeler bulunmuştur. Bu mekânın ölçüm, 
çizim ve plan çalışmaları ve fotoğraflama işlemleri yapılmıştır (Resim: 7).

A21- Doğusu 7, 8, 10 ve 11 No.lu Mekânlar

Mekânlar caminin doğusunda ve kalenin ortasında yer almaktadır. Kazı 
çalışmalarına mekânların içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte 
seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. 11 nolumekân doğu-batı yönünde di-
ğerleri kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlıdır. 7 No.lu mekânın kuzey 
duvarında, 8 No.lu mekânın güney duvarında, 10 No.lu mekânın doğu duva-
rında ve 11 No.lu mekânın güneydoğusunda kapı açıklıları bulunmaktadır. 
Bu alanda,  sırlı sırsız seramik parçaları, zemin döşeme taşı ve metal objeler 
bulunmuştur. Bu mekânın ölçüm, çizim ve plan çalışmaları ve fotoğraflama 
işlemleri yapılmıştır (Resim: 8).

Ayrıca A21 doğusunda 12, 13, 14, 15 ve 16 No.lu mekânlar da ortaya çıka-
rılmıştır. Diğer mekânlarla benzer özelliklere sahip olup hepsi birbirine biti-
şik bir şekilde yapılmışlardır.  

A2-Güneyi 2 No.lu Mekân

Caminin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kazı çalışmalarına mekân içe-
risindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına 
başlanmıştır. Batı duvarı 5.50 m. kuzey duvarı 3. 40 m. doğu duvarı 4.70 m. ve 
güney duvarı 3.75 m. uzunluğundadır. Mekânın güneyinden geçen koridorla 
bağlantılı kapısı güney duvarında olup 1.10 m. genişliğindedir. Ortalama du-
var kalınlığı 0.70 m.dir. Mekânda kuzeyden 1.80 m. doğudan 1.30 m. batı 1.45 
m. ve güneyden 90 m. derinleşme çalışması yapıldı. Kuzey duvarının hemen 
önünde tespit edilen merdiven 1.70 x 0.75 m. ölçülerinde olup yüksekliği de 
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0.75 m.dir. Merdiven bitişiğindeki sekinin uzunluğu ise 1.50 m. ve yüksekliği 
0.35 m.dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur.

A2-Güneyi 3 No.lu Mekân

Kalenin orta kısmında caminin kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Düzgün 
olmayan dikdörtgen planlıdır. Ortalama duvar kalınlığı 0.80 m.dir. Güney-
doğu duvarındaki kapı açıklığı güneydeki koridorla bağlantılı olup 1.00 m. 
genişliğindedir. Kuzeyden 2.60 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Kuzey 
duvarında 1.00 m. genişliğinde bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Batı duva-
rından 2.60 m. güney duvarından 2.00 m. uzaklıkta bir sütun kaidesi bulun-
muştur. Kaidenin yüksekliği 0.35 m. çapı ise 0.40 m.dir. Mekânın güney du-
varına bitişik halde 0.80 m. uzunluğunda 4 basamaklı bir merdiven bulundu.  
Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları, taş malzemeden mimarî parçalar 
bulunmuştur (Resim: 9).

A2 -Güneyi 4 No.lu Mekân

Kazı çalışmalarına mekân içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla bir-
likte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Batı duvarı 4.40 m. güney duvarı 
4.10 m. doğu duvarı 4.70 m. kuzey duvarı 5.33 m. uzunluğundadır. Güney 
duvarında 1.05 m. genişliğinde bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Bu açıklığın 
karşısında ve kuzey duvarı boyunca 2.00 m. uzanan ve 0.50 m. yüksekliğinde, 
0.70 m. genişliğinde harçlı bir duvar dokusu tespit edildi. Kuzey duvarının 
batısında 0.95 m. genişliğinde bir açıklık daha ortaya çıkarıldı. Batı duvarı 0.80 
m kuzey duvar 0.90 m. ve doğu duvarı da 0.90 m. kalınlığındadır. Mekânda 
sırlı ve sırsız seramik parçaları ve metal objeler bulunmuştur.

A21- 1. Yol Güneyi A Koridoru 1. Mekân 

Caminin batısında bulunmaktadır. Kazı çalışmalarına mekân içerisindeki 
moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmış-
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tır. Mekânın doğu duvarı 2.55 m. kuzey duvarı 4.10 m. batı duvarı 2.35 m. 
güney duvarı ise 4.10 m. uzunluğundadır. Mekânın doğu duvar yüzeyinde 
fresko kalıntısı bulunmuştur. Freskin zeminden yüksekliği 0.20 m. uzunluğu 
0.30 m. genişliği 0.10 m.dir. Mekânın ortalama derinliği 2.10 m.dir. Ortalama 
duvar kalınlığı 0.80 m.dir. Batı duvarında 1.35 m. genişliğinde kapı açıklığı 
tespit edildi. Kuzey duvarına bitişik halde, zeminde 2.10 m. uzunluğunda bir 
sıra taş dizisi bulunmuştur. Derinleşme çalışması yapıldıkça mekân içerisin-
den yanmış ahşap parçaları ile muhtelif hayvan kemikleri ortaya çıkmıştır. 
Mekânın doğu duvarından 1.70 m. uzaklıkta 1.20 m. derinlikte 0.50 m. ça-
pında ve 0.30 m. uzunluğunda yarısı kırılmış bir sütun kaidesi bulunmuştur 
(Resim: 10).

A21- 1. Yol Güneyi A Koridoru 2 No.lu Mekân 

Caminin batısında bulunmaktadır. Kazı çalışmalarına mekân içerisindeki 
moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.  
Güney duvarı 4.15 m. kuzey duvarı 3.00 m doğu duvarı 2.30 m. batı duvarı 
2.30 m. uzunluğundadır. Batıda ve doğuda olmak üzere 2 adet kapı açıklığı 
bulunmaktadır. Batı kapısı 0.95 m., caminin güneyindeki 5 No.lu mekâna açı-
lan doğu kapısı 1.25m genişliğindedir. Mekânın ortalama duvar kalınlığı 0.60 
m. olup 1.00 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Mekânda sırlı sırsız seramik 
parçaları bulundu. 

A21- Mekânı 1. Yol Güneyi A Koridoru 3 No.lu Mekân

Caminin batısında bulunmaktadır. Kazı çalışmalarına mekân içerisindeki 
moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.  
Mekânın batı duvarı 3.65 m. kuzey duvarı 3.10 m. güney duvarı 3.40 m. doğu 
duvarı ise 3.65 m. ölçülerindedir. Kuzeydoğu duvarındaki kapının genişliği 
0.90 m. batı duvarındaki kapı açıklığının genişliği de 0.95 m.dir.  Mekân için-
de 1.00 m. derinleşme çalışması yapıldı. Ortalama duvar kalınlığı 0.55 m.dir. 
Mekânın kuzeybatı ve güneydoğu köşelerinde olmak üzere iki adet kırılmış 
pithos parçası insutu halinde ortaya çıkarıldı.
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A21- Doğusu 1 No.lu Mekân

Kazı çalışmalarına, mekân içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla bir-
likte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekân düzgün olmayan dik-
dörtgen plana sahiptir. Kuzey duvarında niş tespit edilmiştir. Nişinin geniş-
liği 0.75 m. derinliği 0.50 m. yüksekliği ise 1.00 m.dir. Nişin zemin orijinal 
sıva dokusu tespit edilmiştir. Doğu duvarındaki kapı açıklığının genişliği 1.40 
m.dir. Kuzey duvarının ortalama yüksekliği 0.95 m. doğu duvarı ortalama 
yüksekliği 0.60 m. güney duvarı ortalama yüksekliği 1.00 m ve batı duvarı or-
talama yüksekliği 1.10 m.dir. Mekânın kuzey ve güney duvar kalınlıkları 0.40 
m. batı duvarı kalınlığı 0.85 m. ve doğu duvarı kalınlığı ise 0.55 m.dir. Batı 
duvarından 2.50 m. derinlikte orijinal zemin dokusuna rastlanmıştır. Zemin 
dokusu kireç bazlı olup farklı geometrik şekillerde oluşmaktadır. Bu şekiller 
orijinal kaplama taşların yuvalarıdır. Kalan izlerden anlaşıldığı kadarıyla et-
rafı kare ve üçgenlerden oluşan bordür çevrelemektedir. Merkezinde ise se-
kizgenin köşelerinde küçük üçgenler etrafında ise küçük sekizgenler bulun-
maktadır. Mekânda renkli mermer, taş ve boyalı sıva parçaları, sırlı ve sırsız 
seramik parçaları bulundu.  

A21 Doğusu 2 No.lu Mekân

Kazı çalışmalarına mekân içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla bir-
likte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.  Mekân iki kısımdan oluşmakta-
dır. Güneydeki birinci kısım: Mekânın kuzey duvarı 3.80 m. batı duvarı 2.00 
m. doğu duvarı 3.70 m., güney duvarı 4.20 m. uzunluğundadır. Kuzey duva-
rından 1.60 m. güney duvarından ise 1.20 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. 
Mekânın doğusunda, batı duvarından 2.90 m. mesafede yarım daire formun-
da bir duvar tespit edilmiştir.

Kuzeydeki II. Kısım ise: Mekânın kuzey duvarı 5.85 m. batı duvarı 5.35 m. 
güney duvarı 5.30 m. doğu duvarı ise 5.10 m. uzunluğundadır. Mekân içinde 
kuzeyden 2.00 m. doğudan 1.80 m. ve güneyden 1.60 m. derinleşme çalışması 
yapıldı. Mekânın batı duvarında camiyle bağlantılı yüksekliği 1.50 m. geniş-
liği 0.70 m. ve duvar kalınlığı ise 0.70 m. olan bir kapı açıklığı tespit edildi.
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Mekânın zemininde tespit edilen “L” şeklindeki iri blok taşlardan yapıl-
mış duvarın kuzey uzunluğu 2.20 m. yüksekliği 0.95 m. doğu duvarı uzunlu-
ğu 1.50 m. yüksekliği de 0.75 m.dir. Mekânın kuzey duvarının önünde bir seki 
bulunmaktadır. Sekinin batısı 1.05 m güneyi 2.20 m ve ortalama yüksekliği 
0.45 m.dir. Mekânın doğu duvarından 1.10 m uzaklıkta ve 1.20 m. derinlikte 
0.36 m. uzunluğunda, 0.25 m genişliğinde ve uç kısmı 0.08 m genişliğinde 
üçgen madeni bir kürek bulunmuştur.Batı duvarından doğuya 2.20 m. kuzey 
duvarından güneye 0.95 m. uzaklıkta ve 0.80 m. derinlikte iki adet madenî 
üzengi bulundu. 

Doğu duvarından batıya doğru 2.00 m. mesafede ve 1.35 m. derinlikte 0.05 
m. genişliğinde madenî bir kazma bulunmuştur. Mekânın içindeki “L” şek-
lindeki duvarın kuzey duvarına 0.30 m uzaklıkta ve bu duvardan 0.90 m. de-
rinlikte 1.75 m. uzunlukta sırt üstü yatmış bir şekilde in situ bir iskelet tespit 
edilmiştir. İskeletin kafatası A21 mekânının batı duvarının altında kalmıştır.

A21 Doğusu 3 No.lu Mekân

Kalenin ortasında caminin doğusunda yer almaktadır. Kazı çalışmalarına 
mekân içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalış-
malarına başlanmıştır. Mekân düzgün olmayan dikdörtgen plana sahiptir. 
Ortalama duvar kalınlığı 0.80 m.dir.  Mekânda, sırlı ve sırsız seramik parçalar 
bulunmuştur.

A21 Doğusu 4 No.lu Açma 

Caminin doğusunda yer almaktadır. Mekân batı duvarı 4.00 m. kuzey 
duvarı 3.20 m. güney duvarı 3.30 m. olarak ölçülmüştür. Mekânda ortalama 
0.80 m. derinleşme çalışması yapıldı. Ortalama duvar kalınlığı 0.65 m.dir. 
Mekânda, sırlı ve sırsız seramik parçalar bulundu.

A21 Doğusu 5 No.lu Açma 

Kazı çalışmalarına, mekân içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla bir-
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likte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Güney duvarının 5.30m kuzey 
duvarının ise 4.95 m. batı duvarının 2.90 m.lik kısmı ortaya çıkarıldı. Kazı 
çalışmaları hala devam etmektedir. Mekânın kuzey duvarının kalınlığı 0.60 
m.dir. Açmanın güney duvarına 1.50 m. uzaklıkta bir sütun kaidesi bulun-
muştur. Kaide 0.36 m. çapında, 0.30 m. uzunluğundadır. Mekânda, sırlı ve 
sırsız seramik parçalar bulundu.

A21 Doğusu 9 No.lu Mekân

Kazı çalışmalarına, mekân içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla bir-
likte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın doğu duvarının 2.00 m. 
güney duvarının 3.30 m. kuzey duvarı 3.00 m.lik kısmı ortaya çıkarıldı. Kuzey 
duvarında tespit edilen kapının genişliği 1.15 m.dir. Güneyden 0.70 m. doğu-
dan 0.80 m. derinleşme çalışması yapıldı. Güney duvarı kalınlığı 0.65 m.dir. 
Mekânda, sırlı ve sırsız seramik parçalar bulunmuştur.

SONUÇ

Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
16.07.2013 gün ve 138907 sayılı kazı izni kapsamında Mersin - Silifke 
Kalesi’nde 12.08.2013 - 11.10.2013 tarihlerinde başkanlığımdaki ekip tarafın-
dan kazı  çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kazı; belgeleme, temizlik, kazı ve geçici koruma aşaması olmak üzere dört 
bölüm hâlinde yapılmıştır. 2013 dönemi kazı çalışması dönemi başarılı bir 
şekilde tamamlanmıştır.

Kazı alanında yapılan çalışmaların ardından 2013 yılı kazı sezonunda 
ortaya çıkarılan buluntuların tasnif ve depo çalışmaları yapılmış, kazı bu-
luntularının ve kazı alanlarının fotoğraf ve çizim işlemleri tamamlanmıştır. 
Yağmur suları ve fizikî müdahalelere karşı kazı sonucunda ortaya çıkan tüm 
duvarların üzerlerine kum torbaları yerleştirilerek duvarlar güçlendirilmiş ve 
basit koruma yöntemi yapılmıştır.
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Kazıdan çıkan etütlük ve envanterlik malzemeler Bakanlık temsilcisi ile 
beraber Silifke Müzesine 2013 tarihinde bir tutanakla teslim edilmiştir. Yine 
aynı gün Silifke Müze Müdürü, Bakanlık temsilcisi ile beraber kazı deposu 
kilitlenip müze mührü ile mühürlenmiş ve anahtarları da müzeye teslim edil-
miştir. Ayrıca kazı çalışmalarından çıkan altı kasa seramik parçası ve dolgu 
toprak içerisinden çıkan küçük mimarî parçalar kazı etütlük deposuna ko-
nulmuştur. Kazıda çıkarılan tüm moloz taşlar güney ve kuzey surlarının iç 
tarafına düzgün bir şekilde istif edilmiştir.

Bakanlığın tahsis ettiği ödenek İl Özel İdaresi ve İl Kültür Müdürlüğü ara-
cı ile kullanıldığından gerekli harcama kalemlerine ilişkin belgeler İl Kültür 
Müdürlüğü tarafından Müdürlüğünüze gönderilmiştir. 

2014 kazı döneminde yeterli ödenek tahsis edildiği takdirde bu dönem, 
taşlarını temizlediğimiz alanın kazısını tamamlamayı planlamaktayız.
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Çizim 2: Caminin doğusu ve batısı, çalışma alanları.

Çizim 1: 2013 yılı çalışma dönemi sonu.
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Çizim 4: Yıllara göre kazı alanlarınının miktarı.

Çizim 3: Caminin güneyi, çalışma alanları.
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Resim 1: Temizlik çalışmaları.

Resim 2: A5-13 Mekânı (Mescit).
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Resim 3: A21 güneyi 2 No.lu Mekân.

Resim 4: A21 güneyi 5 No.lu Mekân.
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Resim 5: A21 güneyi 1. yol.

Resim 6: A21 1. yol güneyi B koridoru 4 No.lu Mekân.
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Resim 7: A2 güneyi 5 No.lu Mekân.

Resim 8: A21 doğusu II. koridora bağlı meydan.
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Resim 9: A21 doğusu 10 No.lu Mekân.

Resim 10: A2 güneyi 3 No.lu Mekân.
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PARİON 2013 YILI KAZI vE RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI

Cevat BAŞARAN*                                                         
Vedat KELEŞ

Hasan Ertuğ ERGÜRER
Hasan KASAPOĞLU

Ersin ÇELİKBAŞ
Alper YILMAZ

Büşra Elif KASAPOĞLU
        Kasım OYARÇİN

Genel

Cevat BAŞARAN

2013 yılı Parion kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları, başkanlı-
ğımdaki 6 akademisyen, 5 restoratör-konservatör, 5 yüksek lisans- doktora 
öğrencisi, arkeoloji, mimarlık, fotoğrafçılık bölümlerinden öğrenciler ve 60 iş-
çiden oluşan bir ekip tarafından 04 Temmuz 2013-19 Eylül 2013 tarihlerinde,  
Bakanlığımıza sunulan kazı programı çerçevesinde, Nekropol, Roma Hama-
mı, Tiyatro, Odeion ve Yamaç Yapısı olmak üzere antik kentin 5 ayrı bölge-

* Prof. Dr. Cevat BAŞARAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240 
Erzurum/ TÜRKİYE. email: cbasaran@atauni.edu.tr; parionluparis@yahoo.com; Web. www.
parion.biz;

 Bu yılki kazı çalışmalarına izin veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne; çalışmalara proje desteğinde bulunan Atatürk Üniversitesi 
Rektörlüğü ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na; Kazımızda Bakanlık temsilcisi olarak görev 
yapan, Niğde Müzesi’nden arkeolog Hakan Erdoğan’a; Kemer Köyü Muhtarlığına ve halkı-
na; Resmi sponsorumuz İÇDAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çanakkale Arkeoloji Müzesi Müdür-
lüğü ve çalışanlarına; Sayın M.M Nurova, Sayın Ü.Kutluer, Sayın A. Koç, Sayın R. Karabıyık, 
Sayın İ. Geyik’e ve tüm kazı ekibine burada bir  kez daha teşekkür etmek isterim.  

 Doç. Dr. Vedat KELEŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü Kurupelit/Samsun/TÜRKİYE. E-mail: vkelesus@gmail.com.

 Yrd. Doç. Dr. Hasan Ertuğ ERGÜRER, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fa-
kültesi Arkeoloji Bölümü, Karaman/TÜRKİYE. E-mail: ertiara@yahoo.com 
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sinde gerçekleştirilmiş, çok sayıda etütlük ve 11 adet envanterlik eser ortaya 
çıkarılmıştır. 

Parion Güney Nekropolü

                           Büşra Elif KASAPOĞLU

Faruk ÇANKAYA

Parion Nekropolü’ndeki çalışmalarda, yağmur suları sonucunda yıkılan 
kesitlerden akan toprağın kaldırılması, koruma amaçlı taş setlerin yapılması 
ve alanın kuzeyinde en erken evreye ulaşılması hedeflenmiştir. Bu amaçla 
1570-2290 numaralı açma içinde yağmur sularının biriktirmiş olduğu yığıntı 
toprak kaldırılmış ve önüne moloz taşlar dizilerek bir set oluşturulmuştur. 
1550-2300 numaralı açmada ise yağmur sularının kesiti daha fazla etkileyece-
ği tahmin edildiğinden bu bölümde taş bir set yapılmıştır. 

1565-2290 numaralı açmada seviye inilirken bir kremasyon alanı tespit 
edilmiş ve bu alanın alt kısmında UM16 olarak adlandırılan Urna Mezar’a 
ait bir amphoraya ulaşılmıştır. İçinde kemik parçaları ele geçirilen UM16’nın 

 Arş. Gör. Hasan KASAPOĞLU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
25240 Erzurum/TÜRKİYE. E-mail: hasankasapoglu@gmail.com 

 Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü 25240 Erzurum/TÜRKİYE. Tel: 0442 231 40 68 E-mail: busraelifkasapoglu@gmail.com.

 Arş.Gör. Ersin ÇELİKBAŞ, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kara-
bük/TÜRKİYE. E-mail: ersincelikbas@gmail.com 

 Uzman Arkeolog Alper YILMAZ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji 
Anabilim Dalı 25240 Erzurum/TÜRKİYE. E-mail: alperyilmaz.a@gmail.com.

 Uzman Ark. Kasim OYARÇİN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25240 Erzu-
rum/TÜRKİYE. E-mail; kasimoyarcin@gmail.com.

 Ark., Mustafa YILDIZLI Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25240 Erzurum/
TÜRKİYE. E-mail: yildizlimustafa46@gmail.com.

 Ark., İsmail AKKAŞ,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25240 Erzurum/TÜRKİ-
YE. E-mail:  İsmlakkas@gmail.com.

 Ark., Umut BÜYÜME, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir/TÜRKİYE. 
E-mail:  umutbuyume@gmail.com.
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üzeri ve etrafı yassı taşlarla çevrilirken olasılıkla yağmur suları sonucunda 
amphoranın yarısı kırılıp alan içerisine toprakla birlikte akmıştır. UM 16’nın 
alt kısmında (6.70-5.75 m.) Pithos Mezar, PM3 ele geçirilmiştir (Resim: 1). Ana 
kayaya oturtulmuş olan PM3’ün üzerinin açılıp ölü yerleştirildikten sonra 
tekrar kapatıldığı ve etrafına destek amaçlı ikinci bir pithosun kırılıp yerleşti-
rildiği anlaşılmıştır. Herhangi bir buluntunun ele geçirilmediği mezarda, ana 
kayanın parçalanması ve mezarın içine dökülmesi nedeniyle iskelet epeyce 
tahribat görmüştür. Bu pithosun üst kırık parçaları kaldırılıp ölünün yatırıldı-
ğı alt kısmı demir kafes içine alınarak alanda koruma altına alınmıştır. 

1550-2290 numaralı açmada Arkaik Döneme ait seramikler ele geçirilmiş 
ve açmanın kuzey yarısında ana kayaya ulaşılınca bu alandaki çalışmalar 
sonlandırılmıştır. Güney yarıda devam eden çalışmalarda deniz seviyesinden 
6.15-5.95 m.de AMP10 olarak adlandırılan bir Amphora Mezar ele geçiril-
miştir (Resim: 2). Mezarın üzeri taşlarla kapatılmış ve ikinci bir amphora ile 
etrafı desteklenmiştir. AMP10 içinde bir bebeğe ait tahribat görmüş kafatası 
ve başının altına konmuş geniş bir kaide parçası ele geçirilmiştir. AMP10’un 
yan tarafında, 6.20-5.80 m.de, içinde küçük kemikler bulunan etrafı taş döşeli 
AMP11 olarak adlandırılan bir amphora mezar daha ele geçirilmiştir.

1540-2290 numaralı açmada 1. Kremasyon Alanı’nın yanında 6.57-6.17 
m.de PM4 diye adlandırılan Pithos Mezar gün yüzüne çıkarılmıştır. Ana ka-
yaya oturtulmuş ve oldukça çok tahrip olarak erimiş durumdaki pithosun için-
den çok küçük kemik parçaları ele geçmiştir. Kazılarda 2. Kremasyon Alanı 
(7.27-7.17 m.) nekropolün kuzey batısında belirlenmiştir. Kremasyon Alanı’nın 
1535-2290 açmasına doğru devam ettiği tespit edildiğinden bu alana bir cep 
açılmıştır. Bu alandan çok sayıda M.Ö. geç 7. yy.a ait tabak parçaları, eksik par-
çalı askos ve çok sayıda arkaik seramik parçası ele geçmiştir (Resim: 2).

1540-2290 açmasının güney yarısında 5.70-5.40 m.de bir lâhit mezar (L5) 
tespit edilmiştir. Bu lâhit içinde siyah figür tekniğiyle yapılmış 1 kırık leky-
thos, tekstil parçaları ve 1 bronz iğne ele geçirilmiştir (Resim: 3). Bulunan 
tekstil parçaları iskeletin vücudunu kapladığından ölünün kefen türü bir ku-
maşla sarıldığı ve iğne ile tutturulduğu söylenebilir. 
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1535-2295 numaralı açmada 8.35-8.25 m.de M178 olarak adlandırılan çocuk 
mezarı bulunmuştur (Resim: 4). Mezar içinden 4’ü envanterlik olmak üzere 
15 terrakotta figürin, 1 geniş ağızlı kap ve 1 kırık testi ele geçirilmiştir. Aynı 
açmanın güneybatı köşesinde, doğu-batı doğrultusunda konumlanmış epey-
ce tahribat görmüş Taş Sandık Mezar, TSM15 ele geçirilmiştir. Mezar içinde 
iskeletin sol eli yanında alt kısmı erimiş 1 mermer alabastron, kafatasına biti-
şik 1 bronz iğne açığa çıkarılmıştır. Aynı alanda devam eden çalışmalarda iki 
kiremit mezar (M179-M180/8.00-7.90 m.) daha bulunmuştur. Bu mezarlardan 
M 179’da tahribata uğramış bir iskelet, M180’de Roma Dönemine ait iğ göv-
deli bir unguentarium ele geçirilmiştir.

2013 yılı Nekropol çalışmaları sonucunda gerekli koruma önlemleri alın-
mış ve kuzey bölümün en erken evresinin M.Ö. Geç 7. yy. olduğu tespit edil-
miştir.

Roma Hamamı 

   Vedat KELEŞ

Alper YILMAZ

         Selman TAMYÜREK

Mustafa ÜNAL                                                                                                                                 

Parion Roma Hamamı (Resim: 5) 2013 yılı çalışmaları; 1335-1260,1340-
1260 numaralı karolojlarda yer alan mekânın sınırlarını ve işlevini belirle-
mek amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda mekânın tam planı 
ortaya çıkarılmıştır. 12x 8.75 metre ölçülerinde olan mekânın Roma Hamam 
mimarîsinde Caldarium’un tüm özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Yapının 
en önemli mekânı olan bu salona dört tane çıkını paye ile hareketlik kazan-
dırılmıştır. Bu çıkıntı payelerin salona kazandırdığı hareketliliğin yanı sıra,  
olasılıkla üst yapıyı oluşturan tonoz sistemini taşıdığı düşünülebilir. Alanda 
yapılan çalışmalarda yapının Hypocaust sistemine ait in situ mimarî öğelere 
rastlanmıştır. Salonun zeminden Hypocaust yöntemi ile ısıtılmasının yanında 
içi boş duvar tekniği spacer tube tekniği kullanılarak duvarlardan da ısıtıldığı 
in-situ olamayan spacer tube parçalarından anlaşılmaktadır. Solana kuzeyin-
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deki kazısı henüz yapılmayan mekândan iki kapı ile girilirken, doğusundaki 
yine kazısı yapılmamış olan mekândan tek kapı ile giriş sağlanırken, bu sa-
londan 2 numaralı mekâna tek kapı ile geçiş sağlanmaktadır. Salonda yapı-
lan çalışmalar sırasında Hypocaust’lu bu mekânın hamamın ocak sistemi olan 
praefurnium ile bağlantısı saptanmıştır. Salonun güney duvarı üzerinde tespit 
edilen kemer açıklığında 25°’lik bir eğim ile bir kanal oluşturulmuş, bu ka-
nalın etrafını kör duvarlar ile daraltılarak sıcak gazların mekân içerisine da-
ğıtıldığı anlaşılmıştır. Bunun yanında yine 2009 yılında yapılan çalışmalarda 
tespit edilen ve 2013 kazı sezonunda tamamı ortaya çıkarılan bu mekândan 
No.lu mekân ile aynı aks üzerinde yer alan  mekâna sıcak gazların geçişini 
sağlayan kemerli bölümün tamamı ortaya çıkarılmıştır. (Resim: 6)

2013 kazı sezonunda Parion Roma Hamamı’nda çalışılan başka bir mekân 
ise piscina’dır. Kazılarına 2006 kazı sezonunda başlanan yapının üzerinde 
yol geçmesi nedeniyle planı tam olarak ortaya çıkarılamamıştı Bu kapsamda 
piscina’nın kuzeye bakan kesitinde 3x13 m.lik bir alanda seviye inme çalış-
maları yapılmış ve havuzun tamamı ortaya çıkarılmıştır. Yapının kullanım 
dışı kaldığı dönemden piscina’daki mimarî ögeler sökülerek başka yapılarda 
kullanılmış olmalıdır. Piscina’nın etrafı on iki  postament ile çevrelenmiş olup 
günümüze bunlarda sadece altı tanesi in situ kalabilmiştir (Resim: 7).

Parion Roma Hamamı’nda diğer bir çalışma alanı, 2007-2008 kazı sezon-
larında ortaya çıkarılan havuz bölümünün güneyinde bulunan alanda, 1350-
1260 karolajlı alandır. Bu alanda, kesitin düzenlenmesi ve yığıntı toprak taba-
kasının kaldırılması çalışmaları da yapılmıştır. Sıkıştırılmış zeminin mermer 
ve kesme taş plâkalarla kaplandığı; fakat mermer plâkaların çoğunun tahri-
bata uğradığı görülmüştür.

Odeion

Hasan KASAPOĞLU

2012 yılı çalışmaları sonunda 19 basamaklı ve 3 kerkidesli cavea oturma 
basamakları kısmı, opus sectile döşeli orkestrası ve sahne binasının büyük bir 
kısmı açığa çıkarılmış olan Odeion’da 2013 yılı çalışmalarında amaç, yapı-
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nın kuzey ve güneydeki bölümlerini tamamen ortaya çıkararak, oturtulmuş 
olduğu topoğrafiden soyutlanmasını sağlamak ve ön kısmındaki sahne bi-
nasının kesin sınırlarını belirlemek olmuştur. Yapının güneyinde, kent karo-
laj sistemine göre 1385/1445, 1385/1440, 1385/1435, 1390/1440, 1390/1435, 
1390/1430, 1395/1440, 1395/1435, 1395/1430, 1400/1435, 1400/1430 olarak 
adlandırılan 11 açmada gerçekleştirilen çalışmalarda, kısmen sahne bina-
sı arka duvarının güney devamı üzerine oturtulmuş, harçsız moloz taş du-
varlara sahip L biçimli ve iki bölmeli yapı kalıntısına rastlanmıştır. Bu yapı 
kalıntısının harçsız duvarında devşirme olarak caveanın oturma sırasının da 
kullanıldığı görüşmüştür. Bu duvarlar içinde ele geçirilen amorf seramik par-
çaları ve bir Anonim Follis  yardımıyla yapının Bizans Dönemine ait oldu-
ğu anlaşılmıştır. Bu duvar kalıntıları tamamen ortaya çıkarılıp gerekli görsel 
kayıtlar tutularak, plana aktarılmış ve kaldırılmıştır. Güney kısımda devam 
eden çalışmalarda yapının sahne binasının güney köşe konsolu ortaya çıkarı-
larak sahnenin ön ve arka duvar sınırı tamamen ortaya çıkarılmış, ayrıca sah-
ne binası güney sınırının ana kayaya yaslandığı ve ana kaya üzerinin harçla 
sıvandığı tespit edilmiştir (Resim: 8). Bu kısımda konsolun doğu dış kısmında 
görülen eğimli pervaz, bu kısımdan sahneye geçişin bir rampayla sağlandığı-
nı ortaya koymuştur. Bununla birlikte sahne binası güney konsolunun hemen 
güneyinde basamaklı bir kısım ile yapının genelinde görülen yangın tabakası 
içerisinde kalan, kapı lentosu olabileceği düşünülen büyük boyutlu parçalan-
mış mermer bir bloğun ele geçirilmesi yapın güney girişi olduğu düşünülen 
bu kısmın aktör ya da sahne girişi olduğunu göstermiştir. Yapının güneyinde 
sahne binasının güney bölümünün ortaya çıkarıldığı bu çalışmaların yanı sıra 
caveanın oturduğu yamaç üzerinde 1385/1445, 1385/1440, 1385/1435 No.lu 
açmalar içerisinde kalan kısımda  anelamma duvarının az bir kısmı ile otur-
ma sıralarının oturduğu zemin ortaya çıkarılmıştır. Bu alandaki çalışmalar 
sonucunda caveanın güneydoğu sınırının belirlenmesinin yanı sıra, sahne bi-
nasının güney konsolunun karşısındaki cavea duvarına açılan küçük deliğin, 
caveanın güneydoğu köşesini destekleyen küçük bir tonoza açıldığı da tespit 
edilmiştir. Odeion’un kuzey kısmında ise doğu – batı doğrultulu 1415, 1410, 
1405 ve 1400 No.lu karolaj bloklarında, yapının kuzey bölümünün ve bu kı-
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sımda yer alan tonozların ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar gerçekleş-
tirilmiştir. Güney yamaçtaki çalışmalarda olduğu gibi, bu kısımda da doğu-
dan batıya doğru basamaklı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar da yapıyı 
çevreleyen ortalama 1.40 m. kalınlığa sahip bir anelamma duvarının varlığı 
tespit edilmiştir. Yapının kuzey tonozların iç ve dış kısımlarında anelamma 
duvarının takibi ile devam edilen çalışmalar sonunda batıdaki en büyüğünü 
1, ortadaki 2, batıdaki en küçük olanını ise 3 numaralı olarak adlandırdığımız 
tonozlardan 3 No.lu tonozun kuzeyinde, anelamma duvarı üzerinde bir giriş 
tespit edilmiştir. Bu girişin tonoza devam eden batı kısmında ise cavea sahne 
binasına geçişi sağlayan bir geçiş yer almaktadır. (Resim: 9) Anelamma’nın 1. 
Büyük tonoza denk gelen kısmında da kemerli bir giriş olduğu, ancak bu giri-
şin daha sonra kapatıldığı ve işlevinin değiştirildiği görülmüştür. Bu girişle-
rin yanı sıra anelemma’nın kuzey dış kısmında, yapının caveasının oturduğu 
yamaç üzerinden gelip etrafını dolaştığı anlaşılan, yaklaşık 0.40-0.50 m. geniş-
liğe sahip bir drenaj kanalı ortaya çıkarılmıştır. Bu drenaj kanalının anelamma 
duvarının kuzey batı kısımdaki payandasının tahribi ve 3 No.lu tonoza açılan 
kemerli girişin iptali bu kanalın odeionun ilk kullanım evresinde yapılma-
dığını ortaya koymuş, ele geçirilen seramik parçaları da ilk izlenimlere göre 
bu tadilâtın olasılıkla M.S. 3. yüzyılda yapıldığını düşündürmüştür. Bu ilk 
tadilât izlerinin dışında önceki dönem çalışmalarında ve güney kısımda bu 
sezon gerçekleştirilen çalışmalarda görülen yangın katmanına yine aynı alan-
da rastlanmıştır. Bu kısmın devamında da kuzeye devam eden ve henüz işle-
vi belirgin olmayan küçük bir yapıya rastlanırken, anelemma’nın kuzey dış 
kısmına bitişik ve sonraki bir dönemde olasılıkla toprak kaymasını önleme 
amaçlı küçük destek duvarları olduğu belirlenmiştir. (Resim:9)

Kuzey kısmın batısına, yamaca doğru yapılan bu çalışmaların ardından 
kuzeydoğu kısımda, önceki dönem çalışmalarında sahne binası dış kısmında 
bırakılan 9.80 m. kottan itibaren, yapının temel seviyesine ulaşmak amacıyla 
da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda sahne binasının kuzeyin-
de yapının taban seviyesi 9.60 m. kotta yer alan köşe kısmı belirlenirken, bu 
kısmın kuzeyindeki duvarda, sahne binasında bulunan kanalın çıkışı olduğu 
tahmin edilen küçük bir kemer tespit edilmiştir. Bu alanda yaklaşık 8.30 m. 
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kota kadar inildiğinde yapının euthynteriası, kuzeybatı köşesinin 6.50 m. gü-
neyinde yaklaşık 2 m. genişliğe sahip dört basamaklı ana giriş kapısı ve sahne 
binası dış duvarını destek amacıyla yapılmış payandalar ortaya çıkarılmıştır.

Tiyatro

Hasan Ertuğ ERGÜRER

Mustafa YILDIZLI

İsmail AKKAŞ

Umut BÜYÜME

Tiyatroda 2013 sezonu çalışmalarında, sahne binasının bir bölümü-
nün daha açığa çıkarılması, caveanın korunmuş bölümlerinin bulunması ve 
mimarî plana aktarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda sahne binası kuzeyi, 
güneyi ve sur duvarının batısında 11 açmada çalışılmıştır (Resim: 10). Sah-
ne binasının kuzeyindeki çalışmalardan biri geçen sezon küçük bir bölümü 
açığa çıkarılan kuzeydoğu köşesindeki çalışmadır. 1290-1255 açma numaralı 
bu bölümde 2012 sezonunda orijinal kesme taşlar kullanılarak eklenen bölü-
mün batıya yönelen bir eklentinin girişi olduğu, kesme taş üzerine işlenerek 
oluşturulan lentodan anlaşılmaktadır. Bu girişin hemen yanında zemininin 
çok azı korunan düz taşlarla kaplandığı görülmüştür. Bu bölümde geç dö-
nem zemininin altında devam eden çalışmalarda 6.55 m.de orijinal döneme 
ait olması muhtemel harçlı zemin ve çalışmalar sırasında terrakotta bir geyik 
figürini ile karşılaşılmıştır (Resim: 12). 

Sahne binasının kuzeyinde sürdürülen çalışmalarda tespit edilen giriş bö-
lümü, 2013 sezonu çalışmalarında mimarî anlamdaki en önemli bulgulardan 
biridir. Bu giriş bölümü geçen yıllarda iç kısımda bulunan sütun dizilerine 
yani muhtemel sahneye (podyum) açılmaktadır. Parados ya da versura olarak 
adlandırabileceğimiz bu girişin kuzey bölümü 164 cm. genişliğinde 285 cm. 
yüksekliğinde ve 147 cm. derinliğindedir (Resim: 11). Bu giriş içinde doğu 
odaya bağlantı ve daha güneyinde sahneye açılan bölümde üç farklı mimarî 
gözlemlenmektedir. Girişin kuzey cephesinde oluşturulan kemer yatay ancak 
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içte eğim verilerek oluşturulmuş ve kuzey cepheden bakıldığında diğer taş-
ları ile güçlü bir mimarînin göstergesi olmaktadır. Bu giriş daha sonraki bir 
dönemde değişikliğe uğratılmış alt kısmına lento eklenmiş ve kapı eklenmesi 
için orijinal taş yüzeyine bazı uygulamalar yapılmıştır. Bu bölümde yer alan 
lentonun hemen güneyinde ise orijinal zemine ait kanal tespit edilmiştir. Gi-
riş içinde doğuda kapalı bir alana açılan bölüm 125 cm. genişliğinde, 240 cm. 
yüksekliğinde ve 125 cm. derinliğindedir. Bu giriş diğer bölümlerden farklı 
olarak kemer şeklinde değil düz bir kesme taş ile kapatılmıştır. Girişin sahne 
binasına bakan bölümü ise 172 cm. genişliğinde, 229 cm. yüksekliğinde ve 
doğudaki girişten itibaren 257 cm. derinliğindedir. Bu bölümdeki kemer ise 
birbirine paralel 7 dikey taştan oluşturulmuştur.

Girişin kuzeyinde dış kısımda yapılan çalışmalarda orijinal zeminin yak-
laşık 165 cm. yüksekliğinde geç dönem eklentileri ve bir pişirme kabı tespit 
edilmiştir. Yine bu bölümde batıda sürdürülen çalışmalarda sahne binasının 
kuzeybatı köşesi açığa çıkarılmıştır. 

Kuzeyde giriş bölümünün hemen üzerinde yürütülen çalışmalarda doğu-
batı doğrultusundaki sahne binasının, giriş bölümüne doğru bir eğim yaptığı 
görülmüştür. Sahneye açılan kemerin üzerinde batıda geç dönem sur duvarı-
na doğru tiyatronun üst yapısına ait ilk bulgulara rastlanmıştır. Üst yapının 
taşıyıcıları olan postamentler ve arasındaki parapetlerin üzerine geç dönem 
sur duvarının bir kısmı oturmaktadır. Bu bölümde ele geçirilen postament-
lerin yüksekliği 148 cm., genişliği 76 cm., parapetlerin yüksekliği 121 cm., 
uzunluğu da 151 cm.dir. Bu bölümde yürütülen çalışmalarda geç dönem sur 
duvarının devam etmediği görülmüştür. Bu durum bize, kesin olmamakla 
birlikte geç dönem sur duvarının caveayla birlikte bir kale gibi kullanılmış 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Kuzeyde 1285-1260 açma numaralı alanda bulunan ana giriş ile bağlantılı 
oda ise çok sayıda küçük buluntusuyla dikkat çekicidir. Bu oda tam bir simet-
riye sahip değildir. Odanın kuzey cephesi 478 cm., doğu cephesi 380 cm., içe 
kavisli güney cephesi 490 cm., girişin bulunduğu batı cephesi ise 188 cm.dir. 
Bu oda içinde sürdürülen çalışmalarda 3. tabakada yüksek kabartma tekni-
ğiyle yapılmış, toga giymiş Romalı bir erkek figürü bulunmuştur. (Resim: 13).  
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Bu kabartmanın altında başlayan yangın tabakası yaklaşık 100 cm. kazılmış 
ve içinden çok sayıda Çandarlı seramiği, maşrapalar, pişirme kapları, kırık 
kandiller, kırık terrakotta figürin parçaları, metal, cam ve kemik objeler bu-
lunmuştur (Resim: 12-13). M.S. 3. yüzyıl olması muhtemel bu eserler, çöplük 
olarak kullanıldığını düşündüğümüz bu odaya atılmıştır. 

2013 tiyatro çalışmalarında önemli bir kazı alanı da 1280-1260 plankareli 
alandır. Bu alan girişin güneyinde bulunmakta ve 2012 sezonunda bir bölü-
mü kazılmıştır. Bu alanda zemin seviyesinde 286 sikke bulunmuştur. Genelde 
Licinius Dönemine (M.S. 308- 324) ait olan sikkeler epeyce tahribat görmüştür 
(Resim:12). 

 Sahne binasının güneyindeki girişin açığa çıkarılması için başlatılan ça-
lışmalarda mimarînin bir Roma mimarî geleneği olarak tam bir simetri gös-
terdiğ, ancak bu girişin M.S 4. yüzyılda kuzeyindeki duvar destek alınarak 
kapatıldığı ve üzerinin mermer plâkalar kaplanarak bir zemin oluşturduğu 
anlaşılmıştır. 

2013 sezonunun son çalışma alanı geç dönem sur duvarının batısıdır. Bu-
rada kaveaya ait orijinal oturma sıralarına ulaşılmaya çalışılmış ancak yoğun 
dolgu ve zaman darlığı nedeniyle bu gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte 
sur duvarı kuzeybatı köşesinde işlevi açıklanamayan ancak oturma sıralarına 
ait alt yapı olabilecek taş bloklar ile karşılaşılmıştır.

Yamaç Yapısı 

Vedat KELEŞ

Ersin ÇELİKBAŞ

Kasım OYARÇİN

2013 sezonu Yamaç Yapısı çalışmaları deniz seviyesinden yüksekliği 16.50 
m. olan, 1500-1245 karolaj numarasına sahip ve 5x5 m. ölçüsündeki alanda 
başlanmıştır. Kazı çalışmalarında 14.60 cm. kotta, yapıya ait olan hypocaust 
sisteminin kalıntılarına ulaşılmıştır (Resim: 14). Ortaya çıkarılan hypocaust 
sisteminde genellikle Geç Roma Dönemi hypocaust sisteminde kullanılan 
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altı adet pilaeya rastlanmıştır. Kazı çalışmaları esnasında çok sayıda spacer 
tube parçası ortaya çıkarılmıştır. Spacer tubelerin (boşluk tüpü) ortaya çıka-
rılması, Yamaç Yapısı’nda yerden ısıtma sistemiyle birlikte duvardan ısıtma 
sisteminin varlığına kanıt niteliğindedir. Bu sektörün kazısı tamamlandıktan 
sonra çalışmalar deniz seviyesinden yüksekliği 17.46 m. olan 1505-1245 No.lu 
açmaya kaydırılmıştır. Devam eden çalışmalarda 15.06 m. kotta yuvarlak bir 
forma sahip, 252 cm. çapında bir havuz kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
14). Havuzun doğu duvarı yaklaşık 120 cm. yüksekliğine kadar korunmuştur. 
Havuzda yapılan incelemelerde havuzun alttan ısıtma sistemine sahip oldu-
ğu ve asma zeminin kısmen içine çöktüğü gözlenmiştir. Kısmî çöküntünün içi 
temizlendikten sonra havuzun hypokaust sisteminde kullanılan pilaeın  tıpkı 
1500-1245 No.lu açmada ortaya çıkarılan pilae ile aynı formda olduğu anlaşıl-
mıştır. Havuzun zemini ve duvarı mermer ile kaplanmıştır. Havuzun kuzey-
doğu tarafında yer alan sıcak havanın başka odaya geçmesini sağlayan deh-
lizin varlığı, hypocaust sisteminin kuzeye doğru devam ettiğini göstermekte 
olup; yapının praefurnium kısmının kuzey tarafta yer alma ihtimalini güçlen-
dirdiği söylenebilir. Havuzun doğu duvarının hemen arkasında karına kadar 
kırık,  130 cm. çapında bir pithos ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güneyinde yer 
alan ikinci evreye ait girişin kuzeyinden 90 cm. mesafede birinci evreye ait 
165 cm. genişliğinde, kemerli ikinci bir giriş tespit edilmiş olup bu girişe ait 
doğu ve batıdaki payelerin kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Söz ko-
nusu payelerin mermer plâkalarla kaplı olduğu, batı payedeki çok az kısmı 
günümüze gelebilmiş olan mermer kaplama plâkalarından anlaşılmaktadır. 
Bu alanda kazı çalışmaları tamamlanmış olup deniz seviyesinden yüksekliği 
19.04 m. 5x5 m. ölçülerine sahip 1510-1245 No.lu açmada kazı çalışmalarına 
devam edilmiştir. Bu alandaki kazı çalışmalarında deniz seviyesinden 18.40 
m. kotta akıntı toprak içerisinde 9.06 cm. boyunda kurşun bir erkek figürüne 
rastlanmıştır (Resim: 15). Eser döküm tekniğiyle yapılmış olup arka kısmın-
da aplik deliği yer almaktadır. Figür erkek olup çıplak betimlenmiştir. Dans 
eder şekilde verilmiş figürün, sol ayağı parmak uçlarında durur şekilde, sağ 
bacağını ise dizden kırarak yukarı doğru kaldırmış şekilde işlenmiştir. Eserin 
dans eder şekilde verilmiş olması akla Dionysos kültünü getirmektedir. Dans 
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eden figür muhtemelen Dionysos’la ilişkili olarak satyr ya da silen olmalıdır. 
Bir önceki açmanın kuzey tarafında ortaya çıkan erken döneme ait duvar ka-
lıntısının bu açmada da devam ettiği görülmüştür. Yapılan çalışmaların sonu-
cunda kuzey tarafta taşlardan oluşturulmuş ve arasında harç bulunan duvar 
kalıntısına rastlanılmıştır. Çalışmaların zorluğu nedeniyle çalışma 1515-1245 
No.lu açmaya kaydırılmıştır. Kot farkının yüksek olmasından dolayı yeni aç-
mada basamaklı kazı sistemi uygulanarak çalışmalara devam edilmiştir. De-
vam eden çalışmalarda bir önceki açmanın kuzey tarafında ortaya çıkan erken 
döneme ait duvar kalıntısının 1515-1245 No.lu açmada da devam ettiği gö-
rülmüştür. 1515-1245 No.lu açmada yapılan çalışmalarda, doğudaki duvarın 
destek payandaları açığa çıkarılmıştır (Resim: 14). Ortaya çıkarılan payanda-
lar, istinat duvarı olduğu düşünülen duvardan 50 cm. dışa çıkıntı yapmıştır. 
Payandaların genişliği 90 cm. olup; kuzey-doğu tarafta yer alan payanda du-
varda köşe yapmıştır. Payandaların arasındaki mesafe eşit olup 200 cm.dir. 
Payandaların arası, yapının daha sonraki kullanım evresinde duvar örülerek 
kapatılmıştır. Kuzey ve doğu tarafta ortaya çıkarılan duvarların sıva ile kap-
landığı görülmüştür. Duvarların üzerinde yer alan sıvanın birkaç noktasında 
görülen boya izleri, freskonun varlığına işaret niteliğindedir. Çalışmalara, de-
nizden yükseklik 19.04 m. olan, 5x5 m. ölçülerinde 1510-1245 No.lu açmada 
devam edilmiştir. Kazı çalışmalarında 15.35 m. kotta üzerinde 3 satır Grekçe 
yazı olan kırık bir mermer parçasına rastlanmıştır. Bu yazıtlı parçanın  koruna-
bilen uzunluğu 47 cm.; genişliği 26 cm. boyutlarında olup kalınlığı 10 cm.dir. 
1505-1245 No.lu açmada ortaya çıkarılmış olan doğu-batı doğrultusundaki biri 
geç biri de erken olmak üzere tespit edilen iki duvarın sınırladığı alanda 13 
cm. yüksekliğinde kuzey-güney doğrultusunda 90 cm. uzunluğunda mermer 
bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu açmada birinci evreye ait kemerli 
girişin doğudaki payesi ile açmanın kuzeyindeki duvarın sınırladığı alanda ise 
daha önceki çalışmalarda çok az kısmı ortaya çıkmış olan ve zeminden yük-
sekliği 19 cm.ye sahip mermer levhanın tamamına ulaşılmıştır. Açmada erken 
evreye ait kemerli girişin doğudaki payesi ile açmanın kuzeyindeki duvarın 
sınırladığı alanda ise daha önceki çalışmalarda çok az kısmı görülebilen ve 
zeminden yüksekliği 19 cm. ye sahip mermer levhanın tamamı ortaya çıka-
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rılmıştır. 1515-1245 No.lu açmada yapılan kazı çalışmalarında açmanın doğu 
kısmında yer alan geç dönem dolgu duvarından güneydekinin dip kısmında 
ve 13.65 m. kotta yangın tabakasına rastlanmıştır. Çalışmalar sonucunda ze-
minin dikdörtgen formunda mermer plâkalar ve yerel taşlarla kaplı olduğu 
açığa çıkan derz izlerinden anlaşılmıştır. Zeminin alt kısmında ise bu bölümü 
kuzey, batı ve doğu olmak üzere üç taraftan dolanan su kanalının varlığı tespit 
edilmiştir. Çalışmalar sonucunda odanın 9,25x8,67 m. ölçülerinde dikdörtgen 
bir forma sahip olduğu ve odaya girişin 1,28 m. genişliğinde, 1,05 m. genişli-
ğinde bir kapı ile sağlandığı anlaşılmıştır. Zeminin üst kısmındaki toprak ta-
bakasının elenmesi sonucunda çok sayıda bronz sikke ele geçirilmiştir. Eleme 
sonucunda 2013 sezonunda ele geçirilen toplam sikke sayısı 154’e ulaşmıştır. 
Açmanın kuzeyinde yer alan duvarın dip kısmında daha önceki çalışmalarda 
açığa çıkarılmış sekinin üst kısmındaki taş ve toprak kalıntısı ortadan kaldı-
rılmıştır. Söz konusu seki temizlendikten sonra yüksekliğinin 20 cm. olduğu 
anlaşılmıştır. Burada dönüşümlü olarak yapılmış ve iki taşın sınırladığı alan-
da 36x36 boyutlarındaki terrakotta plâkaların yatay bir şekilde yerleştirildiği 
görülmüştür. Ayrıca bu bölümlerden birinin alt kısmında bir adet künk açı-
ğa çıkmış olup çapı 10 cm.dir. Sonuç olarak, ortaya çıkarılan bölümün işlevi 
konusunda net bilgiye sahip olmamakla birlikte, odanın kuzey, doğu ve batı 
sınırları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar, 2008 yılında kazısı tamamlanamayan, 
denizden yüksekliği 10,60 m. olan, 1495-1245 açmasına kaydırılmıştır. 2008 yı-
lında açma içerisinde ortaya çıkarılan kanal ile bağlantılı olduğu gözlemlenen 
76x56 cm. ölçülere sahip başka bir kanala rastlanmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı 
doğrultusunda uzanan kanal kavis yaparak daha önceki yıllarda ortaya çıkan 
kanal ile birleştiği anlaşılmıştır. 1495-1245 açmasında kazı çalışmaları verilerin 
kayıt altına alınmasından sonra tamamlanmıştır. 

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Yapılar

Zafer KARAHAN

Parion antik kenti 2013 kazı sezonu içerisinde restorasyon ve konservas-
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yon uygulamaları ağırlıklı olarak yamaç yapısı ve odeionda gerçekleştirilmiş-
tir. Yamaç yapısında geçen kazı sezonu içinde ortaya çıkarılan duvarlarda, 
duvar üzerinde var olan orijinal sıvanın kış şartlarında korunmasını sağla-
mak, duvar arasındaki boşluklarda bitki veya kök gelişimini önlemek, sürün-
genlerin yuva yapmamasını sağlamak ve yağmur/kar suyunun orijinal harcı 
aşındırmasını engellemek amacı ile keeping uygulaması yapılmıştır. Çalışılan 
alan içinde rutin olarak temizlik çalışmaları da geçekleştirilmiş ve uygulama-
ların bütün aşamaları fotoğraflarla belgelenmiştir.

Odeionda yapılan restorasyon  konservasyon çalışmaları ise şöyledir: İlk 
olarak geçen kazı sezonu içinde bir kısmı gün ışığına çıkarılmış ve bu kazı se-
zonu içinde devamı ortaya çıkarılan duvarda keeping uygulamaları yapılmış-
tır. Duvar için uygun olan büyüklükte taşlar seçilmiş ve keeping uygulama-
sında bu taşlar kullanılmıştır. Çalışma alanlarında rutin temizlik yapılmış ve 
uygulamalar fotoğraflarla belgelenmiştir. Odeion yapısının geçen kazı sezonu 
içinde ortaya çıkarılan orkestra bölümünün üzerindeki koruma amacıyla uy-
gun yükseklikte serilen kum ve çakıl kaldırılarak, ardından en üst caveayadan 
başlamak suretiyle tazyikli su ile yıkanmıştır. En üstten başlanarak sırasıyla 
alt caveaya geçilmiş,  akan suyun orkestrada birikmesini engellemek amacıyla 
zemine akan su süngerlerle kovalara alınmıştır. Kolonlarda duvar sıvalarının 
sağlamlaştırılması yapılmış, sağlamlaştırma için % 20 oranında Primal AC 33 
kullanılmıştır. Odeion yapısında bu kazı sezonu için restorasyon uygulamala-
rı bittikten sonra orkestra yeniden kapatılarak koruma altına alınmıştır. 

Küçük Eser  

Emine KOÇAK

Filiz ZEYVELİ

Parion 2013 sezonu çalışmalarında küçük eserlerin konservasyonu çalış-
maları da gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan konservasyon laboratuvarında 
kendi alanında uzman restoratrör ve konservatörlere, çalışılmak üzere teslim 
edilen buluntular ağırlıklı olarak parçalar hâlinde seramik, sikkeler, demir, 
bakır alaşımı, kurşun, cam parçaları, az miktarda işlenmiş kemik ve yine az 
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sayıda taş buluntudan oluşmaktadır. Kazı ekibi tarafından laboratuvara çalı-
şılmak üzere teslim edilen buluntular standart temizlik, stabilizasyon, çizim, 
fotoğraf ve gerekiyorsa restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra, etütlük, 
envanter ya da depolanacak malzeme olarak ilgili elemanlara teslim edilmiş-
tir.

2013 sezonunda ele geçirilen sikkelerden 25 adedi mikroskop altında el 
âletleri kullanılarak mekânik yöntemlerle temizlendikten sonra Benzotriazole 
çözeltisinde bekletilerek sağlamlaştırılmış ve Incralac ( akrilik reçine) ile yü-
zey kaplaması yapılmış ve her biri çift yönlü fotoğraflanmıştır. Ayrıca 13 adet 
sikke temizlenerek bir sonraki sezonda sağlamlaştırma ve yüzey kaplama iş-
lemlerine devam edilmek üzere pasif konservasyonu yapılarak paketlenmiş-
tir. Sezon boyunca gelen malzemenin yoğunluğu ve iş yükü nedeniyle çok 
sayıda sikke sonraki sezonda çalışılmak üzere pasif konservasyonu yapılarak 
depoya kaldırılmıştır.

Bakır alaşımı buluntular genelde sikkeler gibi temizlendikten sonra kon-
disyonlarına bakılarak gerekli görüldüğü durumlarda sağlamlaştırma ve yü-
zey kaplama (cilâlama) işlemlerine tabi tutulmuşlardır. Sağlamlaştırma ve 
yüzey kaplama uygulamaları sikkelerde olduğu gibidir. Demir buluntular 
aseton ya da etil alkol içinde fırçalanarak toprak tabakasından arındırılmış 
daha sonra mekânik yöntemlerle el âletleri kullanılarak ya da basit motor-
lu aletler yardımıyla temizlenmişlerdir. Kırık parçaların yapıştırılmasında 
Paraloid B 48 N çözeltisi yapıştırıcı olarak kullanılmıştır. Kazı çalışmaları sı-
rasında yüzey buluntusu olarak ele geçirilen 1 adet kurşun figürin mekânik 
olarak temizlendikten sonra kırık olan parçası Paraloid B 48 ile yapıştırılmış 
ve Bakanlık temsilcisi tarafından envanterlik eser olarak değerlendirilmiştir.

2013 yılı sezonunda ele geçirilen ve laboratuvarda işlem görmesi istenen 
seramik buluntular sağlamlıkları, üretim teknikleri ve içerdikleri boya, sır 
vs. dikkate alınarak genelde suyla ve mekânik yollarla temizlenmiş, ancak 
kalkerli tabakaların temizliği gerektiğinde düşük yüzdeli asit çözeltileri ile 
temizlik tamamlanmıştır. Malzemenin gereksinimleri dikkate alınarak bazı 
durumlarda buhar makinesi ile temizlik uygulanmıştır. Asitle temizlenen 
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buluntuların PH değerleri normale dönene kadar yıkama işlemleri sürdürül-
müştür. Seramik buluntuların sağlamlaştırılması ve yapıştırılmasında değişik 
yüzdelerde Paraloid B 48 N kullanılmıştır.

2013 çalışma döneminde 2 adedi 2012 sezonuna ait olmak üzere toplam 6 
adet amphoranın temizlik ve yapıştırma işlemleri tamamlanmıştır. Ampho-
ralar dışında çok sayıda figürin ve değişik formlarda kapların konservasyonu 
ve gerektiğinde restorasyon işlemleri tamamlanmıştır. 

Cam buluntuların temizliği etil alkol ile yapılmıştır. Pamuklu çubuk ya 
da yumuşak fırçalarla etil alkol içinde temizlenen buluntular kurutulduktan 
sonra birleşebilen parçalar profil oluşturmak amacıyla Paraloid B 48 N ile 
yapıştırılmış ve paketlenmiştir. Konsalidasyona gereksinim duyan cam par-
çalarının sağlamlaştırılmasında Paraloid B72 seyreltik çözelti hâlinde mikro 
pipetle uygulanmıştır. Kemik buluntular %50 etil alkol-su ile temizlenerek 
kirlilik tabakaları uzaklaştırılmış, kırık ve çatlak durumdaki buluntular Pri-
mal WS 24 ile sağlamlaştırılmış ve yapıştırılmıştır. Kireçtaşı, mermer ve diğer 
taş buluntular genelde su ile temizlenip kalker tabakaları mekânik yöntemler-
le uzaklaştırılmıştır. Kirlilik tabakalarının yoğunluğuna bağlı olarak temizlik 
sırasında buharlı temizleyici kullanılmış ve envanterlik eser olarak seçilen 1 
adet buluntunun kırık olan kaidesinin yapıştırılmasında Paraloid B48 N kul-
lanılmıştır.
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Resim 1: Nekropol, PM3 No.lu pithos mezar.

Resim 2: Nekropol, AMP10 No.lu amphora mezar.
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Resim 3:  Nekropol, 1540-2290 No.lu açmada bulunan L5 olarak adlandırılan lâhit ve buluntu-
ları.

Resim 4: Nekropol, M178 No.lu kiremit mezar.
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Resim 5: Parion Roma Hamamı hava fotoğrafı.

Resim 6: Roma Hamamı, caldarium.
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Resim 7: Roma Hamamı, piscina.

Resim 8: Parion Odeion, hava fotoğrafı ve bölümleri.
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Resim 9: Odeion, Analemma duvarı kuzeyi ve tonozlar.

Resim 10: Parion Tiyatro, hava fotoğrafı ve plan.
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Resim 11: Tiyatro, sahne binasına giriş.

Resim 12: Tiyatro’da ele geçirilen buluntular.
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Resim 13: Tiyatro’da ele geçirilen buluntular.

Resim 14: Parion Yamaç yapısı.
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Resim 15: Yamaç Yapısı’nda ele geçirilen kurşun figürin.
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2012-2013 TEOS KAZI ÇALIŞMALARI
(3. - 4. SEZON)

Musa KADIOĞLU*

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi’nde yer alan Teos antik ken-
tinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına başkan-
lığım altında sürdürülen kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları 2012 yı-
lında (3. Sezon) 01 Temmuz – 05 Ekim 2012 tarihlerinde ve 2013 yılında (4. 
Sezon) 20 Haziran – 06 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.

2012 ve 2013 yılı Teos kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları, T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

* Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Ar-
keoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. e-posta: musakadioglu@gmail.com; 
www.teosarkeoloji.com Cep Tel: 0533 734 94 09

1 2012 ve 2013 yılı çalışmalarına, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik 
Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. S. H. Öztaner, Araş. Gör. C. Özbil, Araş. Gör. D. 
Ö. Yalçın, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
R. Tamsü Polat ve Öğr. Gör. Y. Polat; Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ 
Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden Prof. Dr. M. Adak, Araş. Gör. H. Uzunoğlu, Araş. Gör. 
E. Taşdelen; arkeologlar G. Yenice, C. Pala, H. Ergin, A. Atmaca, S. Gülgönül ve Ö. Esen; 
Mimar-Restoratör E. Köşkeroğlu, mimarlar M. Çalışkan, M. T. Günay Akşit, I. T. Sheridan; 
Fransa Bordeaux Ausonius Enstitüsü’nden nümismat Dr. K. Konuk; Avusturya Arkeoloji 
Enstitüsü’nden Prof. Dr. M. Kerschner; kentteki jeofizik araştırmalarını yürüten C. Hübner 
ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler katılmıştır. Ayrıca 2012 yılında Ankara Üniversite-
si, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. S. Sunay, Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. A. Erdoğan ile Doç. 
Dr. M. N. Aytaçlar; Süleyman Demirel Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
F. Özcan; arkeologlar O. Aydemir, G. Şakar, O. Bozoğlan katılmıştır. Antik kentin güney 
limanında sualtı araştırmalarını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arke-
oloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Erkanal başkanlığında, Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İ. Tuğcu; Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 
Araş. Gör. O. Çömelekoğlu sürdürmüşlerdir. Ayrıca, yabancı ekip üyeleri olarak, Münih 
Ludwig Maxmillian Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Fuchs; McMaster Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. M. Beckmann, H. Northwood 2012 yılı çalışmalarına katılmıştır. 2013 yılında Köln Üni-
versitesi Coğrafya Bölümü’nden Prof. Dr. H. Brückner, F. Stock ve R. Rauhut jeoarkeolojik 
araştırmalar yapmışlardır. 2012 yılında Sayın E. Korkmaz (İzmir Müzesi), 2013 yılında Sayın 
M. Atıcı (İzmir Müzesi) Bakanlık temsilcisi olarak görev almıştır.
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(KVMG Yatırım Bütçesi ve DÖSİMM) sağlamış olduğu maddî destekle sür-
dürülmüştür. Ayrıca çalışmalarımızı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Emine Feyhan Yaşar ve İzmir AGORA Alışveriş Merkezi adına Odak 
İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hiddenbay Gayri-
menkul Yat. Tur. İnş. San. Tiç. Ltd. Şti. de finansal olarak desteklemişlerdir. 
Yeni Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Teos kazı baş-
kanlığı için Seferihisar Belediye Başkanlığı’nın sağlamış olduğu sponsorluk 
desteği ile satın alınan mobil vincin satın alımında 25.000.-TL’lik sponsorluk 
indirimi yapmıştır. T.C. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Türk Tarih Kurumu, Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Kaymakamlığı da 
kazı çalışmalarına ayni ve maddî destek vermişlerdir. Teos kazı başkanlığı 
adına yukarıda adı geçen kurum, kuruluş ve kişilere kazı çalışmalarına ver-
miş oldukları destekten ötürü teşekkür ederim.

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar

Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı 
çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve depo-müzenin yapımı için gerekli 
olan uygun arazinin bulunması olmuştur. Teos 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
içerisinde kalan ve mülkiyeti hazineye ait taşınmazın, kazı evi yapımı için 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi konusunda gerekli başvuru, Teos 
Kazı Başkanlığınca 16 Ağustos 2010 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu arazi-
nin (eski 88 ada 21 parsel) kazı evi yapılmak üzere tahsisi 13 Mayıs 2011’de 
2 yıllığına gerçekleşmiştir. Eski 88 ada 21 parselde kazı evinin inşası İzmir 1 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.12. 2010 
gün ve 5511 sayılı kararı ile prensipte uygun görülmüş ve gerekli izin ve pro-
jeler tamamlandıktan sonra konunun ele alınacağı 20 Nisan 2011 tarihli yazı 
ile kazı başkanlığına bildirilmiştir. Söz konusu parselde kazı evi, depo-müze 
ve gişe binalarının yapımı için 2011 yılı kazı çalışmaları kapsamında jeofizik 
ölçümleri ve sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazı sonuçlarını da içeren 
Teos Çevre Düzenleme Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile İzmir 1 Numaralı 
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Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiştir. Söz konusu proje 
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.02.2012 
gün ve 318 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Antik kentin ören yeri statüsüne 
kavuşturulabilmesi için şart olan bu proje ile Ören Yeri Giriş Binası (Gişe), De-
po-Müze, Bilgilendirme Merkezi, Kafeterya, Seyir Terasları, kent içerisindeki 
gezi güzergâhları (kısa, orta ve uzun tur), dinlenme alanları ile kazı evi inşa 
edilmesi planlanmıştır (Plan: 1).

Onaylı Teos Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, kazı evi hariç diğer 
inşaî faaliyetler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’nce yatırım programına alınmıştır. 2012 yılı Ağustos 
ayı içerisinde ihalesi tamamlanan projenin uygulamasına Eylül 2012 tarihin-
de başlanmış olup söz konusu proje, Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmıştır. 
“Teos Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında planlanan, kent içe-
risindeki “Kısa, Orta ve Uzun Tur” güzergâhları büyük oranda oluşturulmuş 
ve yön levhalarıyla desteklenmiştir. Bu güzergâhların ziyaretçiler açısından 
kolayca kullanımının sağlanabilmesi ve kamulaştırmanın asgari düzeyde ya-
pılması amacıyla, parseller arasındaki kadastral yolların gezi güzergâhı ola-
rak kullanımı için onaylı çevre düzenleme projesi İzmir 1 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.01.2014 Tarih ve 1805 sayılı kararı 
ile revize edilmiştir. Ören Yeri Karşılama Merkezi, Tiyatro, Akropol ve Di-
onysos Tapınağı arasında kalan alanda yer alan söz konusu kadastral yolların 
büyük bir bölümü 2013 yılı kazı çalışmalarında bitki örtüsünden arındırılmış 
ve kaplamasız yol olarak düzenlenmiştir.

Proje kapsamında planlanan kazı evi için gerekli olan finansman, T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Abdülaziz 
Ediz’in çabalarıyla İzmir Valiliği, İzmir İl Özel İdaresi kaynaklarından sağ-
lanmıştır. 03 Aralık 2012 tarihinde kazı evinin ihalesi tamamlanmış ve Nisan 
2013’te inşaat süreci başlamıştır. 2013 yılı sonu itibarıyla yüklenici firmanın işi 
bitirememesi nedeniyle eksik kalan kısımların İzmir İl Özel İdaresi’nin ikinci 
bir ihalesi ile 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
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BELGELEME ÇALIŞMALARI

Sayısal Kent Planı ve Mimarî Belgeleme (Plan: 1)

Antik kentin sayısal kent planının çıkarılması ve cadde-sokak ilişkisinin 
araştırılmasına yönelik olarak 2010 yılından itibaren sürdürülen belgeleme 
çalışmaları kapsamında, Hellenistik Dönem kent suru içerisinde kalan tüm 
yapı kalıntıları 2012 kazı sezonu itibarıyla sayısal kent planına (Total Stati-
on-Nikon Nivo C3 ve GNSS-Foif A20) işlenmiştir. Ayrıca arkeolojik kazıların 
sürdürüldüğü, Hellenistik Kent Suru, Dionysos Tapınağı Temenos Alanı, Ak-
ropol, Bouleuterion ile Tiyatro da 2013 kazı çalışmaları sonrasında elde edilen 
veriler kent planına eklenmiş ve yapıların rölöve planları tamamlanarak blok 
envanter çalışmaları sürdürülmüştür.

Antik kentin nekropol alanları ile ilgili araştırmalar kapsamında kent çev-
resindeki tümülüslerde belgeleme çalışmalarına 2013 yılında başlanmıştır. 
Kentin doğusundaki Sazlıgöl Mevkii’nde 11, Tepecik Mevkii’nde 2, akropo-
lün batısındaki Çamlık Mevkii’nde 1 ve kentin kuzeydoğusundaki Karagöl 
Mevkii’nde 1 adet olmak üzere 15 tümülüs GNSS cihazı ile ölçülerek kent 
planına eklenmiştir.

Jeofizik Çalışmaları (Plan: 2)

Antik kentin cadde-sokak sistemi ile toprak altındaki yapılarının araştırıl-
ması amacıyla 2010 yılından itibaren devam eden jeofizik çalışmalarına 2012 
ve 2013 yıllarında da devam edilmiştir2. Jeomanyetik ve jeoradar yöntemler 
kullanılarak yapılan ölçümlerle toplam 17.599 m2’lik alan taranmış ve önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır. Yüzeyde görülmeyen birçok yapının varlığının tespi-
tinin yanı sıra antik kentin cadde ve sokaklarında, ortogonal yani birbirlerini 
dik açıyla kesen ve birbirine paralel olan hippodamik bir sistemin var olma-
dığı anlaşılmıştır.  Jeofizik verilerine göre antik kentin cadde ve sokakları bir 
plan dâhilinde inşa edilmemiştir. 

2 Teos 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde yapılan jeofizik çalışmaları Christian 
Hübner ve ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. www.ggh-online.de
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Agora Tapınağı

D. Özlem YALÇIN3

89 ada 32 parselin güneybatısında bulunan ve Agora Tapınağı olarak ad-
landırılan yapı, konum olarak bouleuterion’un güneydoğusunda bulunmakta-
dır. Geçmiş yıllarda mevcut durumu belgelenmiş, çevrede yer alan ve görü-
lebilen blok ve sütunlar kayıt altına alınmış olmakla beraber yapı, bulunduğu 
alanda yoğun olan bitki örtüsü ve ağıl yapısı nedeniyle güçlükle tespit edil-
mektedir. 

2013 yılı kazı sezonu çalışmaları kapsamında alanda bulunan yoğun bitki 
örtüsü ile tapınağın hemen doğusuna bitişen ağılın kaldırılmasının ardından 
yapılacak kazı çalışmaları ile yapının rölövesinin çıkarılması planlanmıştır. 
Tapınaktaki çalışmaların sağlıklı belgelenebilmesi için doğu-batı uzantılı ola-
rak 57,4 m. ve kuzey-güney doğrultusunda 52,2 m.lik alan, her biri 8,2 x 5,8 
m. ölçülerinde 63 plan kareye bölünmüştür. Tapınağın çevresindeki 20 metre 
çapındaki alanın temizliği ile çok sayıda sütun tamburu ve üst yapı elemanı 
ortaya çıkarılmıştır. Yine bu yığma duvar ve çevresinde çok sayıda yazıt par-
çası ele geçirilmiştir. Bu bloklar numaralandırılmış ve mevcut durumları ile 
konumları kayıt altına alınmıştır.

Seramik ve Küçük Buluntu

Rahşan TAMSÜ POLAT4

Seramik ve küçük buluntu belgeleme çalışmaları, Güney Liman ve antik 
iskelesi üzerinde ortaya çıkarılan şapel ile Hellenistik Dönem Kent Suru çev-
resinde yapılan sondajlarda ele geçirilen seramik ve küçük buluntuları kap-
samaktadır. 

3 D. Özlem YALÇIN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye / Ankara, e-posta: d.ozlem.yalcin@gmail.com

4 Yrd. Doç. Dr. Rahşan TAMSÜ POLAT, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, C-111, 26470, Tepebaşı / Eskişehir, Tel: 0222 335 05 80/4082;  e-posta: rahsantp@
anadolu.edu.tr; ratamsu@gmail.com
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Güney Liman ve Şapel: Güney Liman’ın iskelesinde, limanın doğusu ve 
batısındaki alanda yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak kâse, tabak, çanak 
parçaları ile M.S. 6.-7. yüzyıllara tarihlenen amphora parçaları bulunmuştur. 
Güney Liman’daki şapelde ele geçirilen seramikler M.S. 12. yüzyılın ilk yarı-
sına5 tarihlenen iyi kaliteli yeşil sırlı ve sgraffito parçaları, Zeuxippus I tipinde 
seramikler ile M.S. 13. yüzyıla tarihlenen kahverengi ve yeşil lekeli Bizans 
seramikleridir6. 

Hellenistik Sur: Bu çalışma, Hellenistik Dönemde inşa edildiği kabul edilen 
kent surunun küçük buluntular yardımı ile kullanım evrelerini belirlemeyi 
hedeflemektedir. 2012 yılında Güney Giriş 1’de saptanan Mazgal 1’de ele 
geçirilen seramik ve küçük buluntular, bu alanın M.Ö. 2. yüzyıl ortasından 
sonra yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. Kentin antik limana yakın 
olan ve güney nekropole açılan güney surlarında her iki taraftan birer kule ile 
desteklenen bir giriş ortaya çıkarılmıştır (Güney Nekropol Girişi). Söz konusu 
kuleler “Güney Giriş Kule 1” ve “Güney Giriş Kule 2” olarak adlandırılmıştır. 
Kulelerde ele geçirilen seramikler, M.Ö. 2 yüzyılın 4. çeyreği ile M.Ö. 1. yüzyıl 
aralığına tarihlenmektedirler (Resim: 1).

Kentin güneyinde, nekropol girişinin yaklaşık olarak 85 m. batısında belir-
lenen kule, ‘Güney Kule 2’ olarak adlandırılmıştır. Bu alanda ele geçirilen batı 
yamacı stilindeki kantharos parçaları M.Ö. 3. yüzyıl sonlarına tarihlenmekte-
dir. Ayrıca Güney Kule 2’de yapılan kazılarda M.Ö. 4. yüzyılın 3. çeyreğine 
tarihlenen çok miktarda tripot parçası7, M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine tarih-
lenen siyah glazürlü “echinus bowl” olarak adlandırılan içe dönük ağız profilli 
sığ kâse ve siyah astarlı balık tabağı parçaları bulunmuştur (Resim: 2). 

Güney Kule 1’deki kazılarda M.Ö. 2. yüzyıl ortası-M.Ö. 1. yüzyıla tarih-
lenen Rodos tipi amphora dipleri, M.Ö. 2. ve M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen fusi 
formlu unguentarium’lara ait gövde ve dip parçaları ele geçirilmiştir.

5 H. Morgan, The Byzantine Pottery, Corinth XI (1942) No. 992-1049, Fig. 95-98.
6 L. Döğer, “Byzantine Ceramics Excavations at Smyrna Agora (1997-98 and 2002-03)”, Byzas 7, 

2005, 97-122, Lev. 11 a; 13, 15 h.
7 N. Atıcı, Defining Cooking Activity Areas of Burgaz Domestic Units in the 4th Century BC. 2003, 

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi) Ankara, 2003, Pl. VII, Fig. 23, 1.
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Bouleuterion: Bouleuterion kazılarında geniş çanaklar, güveçler, amphora’lar, 
kâse ve tabaklar ile unguentarium parçaları ile sigillata’lar ele geçirilmiştir. Üst 
seviyelerde M.S. 6.-7. yüzyıla tarihlenen amphora parçaları8 ile yeşil sırlı sera-
mik parçaları bulunmuştur. Bununla birlikte M.Ö. geç 2. yüzyıla tarihlenen 
seramik parçaları ile amphora diplerinin de bu seviyede bulunmuş olması, üst 
tabakada bir akıntı ya da dolgunun olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca si-
gillata’lardan Doğu Sigillata B olarak sınıflanan formda ele geçirilen tabaklar9, 
çömlek parçaları ile amphora’lar da benzer örnekler yardımıyla M.S. 1. yüzyıla 
tarihlenmektedir10.

Epigrafik Araştırmalar

Mustafa ADAK11

2012 yılında devam eden Bouleuterion kazısında çoğu parçalar hâlinde gü-
nümüze ulaşan 15 adet yeni yazıt ele geçirilmiştir. Tam korunmuş bir heykel 
kaidesi üzerinde “Halk Kraton oğlu genç Kraton’u (dikti)” okunmaktadır. 
Teos yazıtlarında henüz belgelenmemiş olan bu genç Kraton’un kim oldu-
ğunu ve kente ne türlü yararı dokunduğunu maalesef bilemiyoruz. Harf ka-
rakterleri, Kraton’un heykelinin Geç Hellenistik veya Erken İmparatorluk 
Dönemi’nde dikildiğine işaret etmektedir.

Yazıt parçalarının çoğu Claudius/Nero Döneminden Hadrianus Dönemi’ne 
kadar takip edebildiğimiz Teos’un en varlıklı soyu olan Claudius’lar ile iliş-
kilidir. Kısmen korunmuş bir kaidenin üzerinde yer alan bir yazıtta; ev kö-
lelerinin (familia sözcüğü bu anlamda olmalı) efendileri Tiberius Claudius 
Kalobrotos’un heykelini diktikleri ifade edilmektedir. Aynı şahsa ait başka 

8 M. Bonifay – D. Pieri, “Amphores du V e au VII e s. A Marseille: Nouvelles Donnees sur la 
Typologie et le Contenu”. JRA 8 (1995) 94-120, 107, Fig. 6.46.

9 J. W. Hayes 1985, “Sigillate Orientali”; in: Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. Atlante 
delle Forme Ceramiche II, Ceramica Fine Romana nel Bacino Mediterraneo (Tardo Ellenismo e Primo 
Impero), Rome: 1-96, Tav. XXIII, 6, Forma V.

10 J. P. Joncheray, “Contribution A I’étude de l’épave Dramont D (campagnes 1970-71)”, CAS 2, 
1973, 9-47.

11 Prof. Dr. Mustafa ADAK, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültür-
leri Bölümü, 07058 Kampüs / Antalya; e-posta: madak@akdeniz.edu.tr.
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bir heykel kaidesi daha önce yine Bouleuterion’un cavea’sında 1963 yılı kazı-
larında tüm olarak ele geçirilmişti. Buna göre Kalobrotos’un heykelini M.S. 
89/90 yılında Asia Birliği’nin başrahipliğini yapan oğlu Phesinos dikmişti. 
Söz konusu bu kazılarda ayrıca Tiberius Claudius Phesinos’a ait bir heykel 
kaidesi yine Bouleuterion’da ele geçirilmişti. 2012’de bulunan başka bir heykel 
kaidesine ait parçalar, bu Phesinos’un torunu olan Claudia Tertulla’ya aittir. 
Yazıt 1964 yılında bulunan bazı parçalarla birlikte neredeyse büyük ölçüde 
tamamlanabilmektedir. Efes’te Birlik rahipliği yapan Claudia Tertulla’nın hey-
keli aynı konumda olan eşi (veya oğlu) tarafından dikilmiştir. Annesi Claudia 
Tryphaina’nın Efesli Tiberius Claudius Italicus ile evlenmesiyle aile Efes’e yer-
leşmiştir. Teos’ta bulunan başka yazıtlar, Tertulla’nın annesi ve kardeşlerinin 
bu kent ile yakın ilişki içinde olduklarını göstermektedir. Bouleuterion kazı-
larında ele geçirilen diğer yazıt parçalarında Kalobrotos soyunun başka fert-
leri de anılmaktadır. Henüz birleştiremediğimiz bu parçalarda Tiberius veya 
Kyreina gibi şahıs ve tribus isimleri okunmaktadır. Kalobrotos soyunun aile 
fertlerine ait heykellerin dört nesil boyunca Bouleuterion’da dikilmiş olması, bu 
ailenin kent için ne derece önemli olduğunu açıkça ifade etmektedir.

Bouleuterion’un güney kısmında dolgu malzemesi olarak kullanılan taşlar 
arasında bazı yazıt parçaları ele geçirilmiştir. Daha büyük parçalar arasın-
da şu yazıtlar tespit edilmiştir: Artemon’un Hellenistik Döneme tarihlenen 
üçgen alınlıklı mezar steli; Antipatros’un kızı ve Thyrsos’un eşi olan [Iskh]
opolis’in mezar steli (geç Hellenistik); Olympias’ın mezar sunağı (İmparator-
luk Dönemi).

Dionysos Tapınağı’nda sürdürülen kazılarda bir arşitrav parçası bulun-
muştur. Bu parçanın üzerinde yer alan ve Lâtince kaleme alınmış olan inşaat 
yazıtından sadece C]OS ∙ XII ∙ DE[ yazısı günümüze kalmıştır. Bu yazıttan 
Teos’ta muhtemelen Augustus Döneminde bir kamu yapısı inşa edildiği an-
laşılmaktadır. Ayrıca Seferihisar Çıraklık Eğitim Merkezi’nin bahçesinde bir 
mil taşı tespit edilmiştir12. Diokletianus ve Büyük Konstantin Dönemleri’nde 

12 Bu yazıt 2013 yılında D. French tarafından yayımlanmıştır, bkz. D. French, Roman Roads and 
Milestones, Vol. 3.5, Ankara 2014 (British Institut at Ankara, Electronic Monograph 5), s. 196-
197, No. 108.
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kullanılan mil taşı; Teos’tan Lebedos’a doğru 8 mil uzaklıkta dikilmiş olup 
kalıntıları kısmen mevcut olan eski Seferihisar – Ürkmez yolu üzerinde dur-
maktaydı (Kavakdere Mevkii). Böylece Teos teritoryumunda şimdiye kadar 
bilinen mil taşı sayısı altıya ulaşmıştır.

Teos’ta 2013 yılında sürdürülen kazı çalışmalarında beş ayrı alanda top-
lam 24 adet yazıt ele geçirilmiştir. Bu epigrafik belgelerin buluntu yerleri ve 
içerikleri şu şekildedir: 

I. Sur kazı çalışmaları esnasında 3 yazılı blok gün ışığına çıkarılmıştır. Gü-
ney Liman surunda devşirme malzeme olarak kullanılan ve 30 satırdan olu-
şan Erken Klâsik Döneme ait bir lânetleme metni içerik ve nitelik açısından 
2013 yılının en önemli epigrafik buluntusudur. Şiirsel bir dille kaleme alın-
mış, taştaki yıpranmalardan dolayı kısmen zor okunan bu metin Teos’ta daha 
önce tespit edilmiş olan ünlü “Teiorum Dirae” grubu ile ilişkilendirilmemeli-
dir. Bu grup bir kamu kararını yansıtmaktadır, yani tüm Teos halkı topluma 
zarar verecek her türlü potansiyel düşmana karşı lânet okumaktadır. Ares’in 
de adı geçtiği yeni buluntu ise muhtemelen Samos kökenli olan tek bir şahısın 
lânetini içermektedir. Kent surunun kuzeybatı köşesinde bir kule duvarında 
orijinal konumunda tespit edilen inşaat yazıtında surun bu kısmında gerçek-
leşen imar faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. 9 satırdan oluşan tam 
korunmuş bu yazıtta yer alan bilgiye göre taş ve kerpiç kısımlardan oluşan 
surun bu bölümü için kent kasasından 5560 drakhma 4 obolos ve ayrıca 320 
Aleksandros drakhması harcama yapılmıştır. Bu yazıtın yakınında yine sur-
da ortaya çıkarılan, üzerinde Hellenistik Dönemde kaleme alınan bir mezar 
metninin yer aldığı bir blok (burada mezar sahibinin ismi Herodotos olarak 
verilmiştir), geç dönemlerde gerçekleşen sur onarım çalışmalarında devşirme 
malzemelerin kullanıldığını göstermektedir. 

II. Bouleuterion kazısı ve çevre düzenlemesi sonucunda 2013 yılında çeşitli 
dönemlere ait 5 adet yazıt parçası ele geçirilmiştir. Aralarında muhtemelen 
sepulkral içerikli bir arkaik yazıt ve Ptolemais hanedanlığının kralları ile Lu-
cius Munatius (Plancus?)’un adı geçtiği parçalar anılmaya değerdir. Yazıtta 
Lucius Munatius’un nominatif halde anılması Marcus Antonius’a yakınlı-
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ğıyla bilinen bu şahısın M.Ö. 40 yılında Asia Prokonsülü iken Kraliçe VII. 
Kleopatra ve atalarına bir adak sunduğunu akla getirmektedir. Buluntuların 
içinde en önemli olanı Augustus ve Tiberius kültünün Teos’ta uygulanmasını 
içeren, alt parçası 2010 yılında bulunan kararnamenin üst kısmıdır. Belgeleme 
çalışmaları ayrıca 2012 Bouleuterion kazısında bulunan ve kazı evine getirilen 
22 adet yazıt parçası üzerinde yapılmıştır.

III. 2013 yılında Agora Tapınağı’nda başlatılan kazı çalışmalarında tapına-
ğın duvarlarında devşirme malzeme olarak kullanılan 10 adet yazıt parçası 
tespit edilmiştir. İlk okumalar, 3 büyük fragmanın onur yazıtı, başka bir par-
çanın ise bir mezar şiiri olduğunu göstermektedir. Onurlandırma yazıtların-
dan birisi İmparator Hadrianus’a, bir diğeri ise çocuk müsabakasında galibi-
yet elde eden Metrodoros’a aittir.

IV. 2013 yılında başlatılan tiyatro kazısında daha önce Pockocke ve 
Chandler tarafından bulunarak eksik okumalarla yayınlanan (CIG 3082; IGR 
IV 1568), ancak sonraki yıllarda tekrar kaybolan bir yazıt tekrar gün ışığına 
çıkarılmıştır. Büyük bir heykel kaidesinin üzerine işlenen 21 satırı korunmuş 
bu yazıtta Tiberius Klaudius Philistes çeşitli maddî desteklerinden dolayı 
Dionysos Tekhnitleri tarafından onurlandırılmaktadır. Yazıttan kendisinin 3 
defa agonothethes memuriyetini üstlendiğini ve her dört yılda gerçekleşen Di-
onysia Kaisareia bayramını cömert bir şekilde finanse ettiğini öğrenmekteyiz. 
Teos kentinin Flaviuslar Döneminde önde gelen vatandaşlarından biri olan 
Tiberius Klaudius Philistes’a ilişik önce bulunan yazıtların hiç biri bu şahsın 
üstlendiği memuriyetler hakkında belge içermemekteydi. Bu belgeden ayrıca 
kentin önde gelen Dionysia bayramı Augustus’tan itibaren imparator kültü 
ile birleştirilerek kutlandığı anlaşılmaktadır. Tiyatroda ele geçirilen ve daha 
önce “lex agonistica” olarak tanımlanan yazıt parçasının (CIL 3061) yukarda 
tanıttığımız onurlandırmanın alt parçası olduğu tespit edilmiştir.

V. Tiyatronun 200 m. güneydoğusunda 2010 yılında tespit edilen Geç Hel-
lenistik Döneme ait Demeter ve Kore tapınağına ait büyük bir arşitrav blo-
ğun çevresinde yapılan temizlik çalışmaları esnasında aynı yazıtın devamı 
bulunmuştur. Bu iki parçanın yaklaşık 200 m. kuzeydoğusunda aynı arşit-
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ravın üçüncü bir parçası ortaya çıkmıştır. Bu parçalar tapınağın kentin doğu 
kısmında aranması gerektiğini göstermektedir. Kısmen ayakta duran kentin 
doğu surunun kenarında ayrıca bazı yeni mezar yazıtları ortaya çıkmıştır. 
Hellenistik Dönemi özellikleri taşıyan ve oldukça kısıtlı bilgi içeren bu yazıt-
ların biri Dionysios oğlu Eukrates’e aittir.  

KAZI ÇALIŞMALARI

Canan ÖZBİL13

Akropol

Kentin kuzey ve güney limanlarına hâkim konumdaki Akropol (günümüz-
de Kocakır Tepesi), kent merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Akropol’ün 
en yüksek noktasında ve hemen hemen merkezindeki doğal kayalık üzerin-
de, araştırmacılar tarafından hekatompedon olarak tanımlanan ve M.Ö. 8-7. 
yüzyıllara tarihlenen bir tapınak ve tapınağın batısında bir sunağa ait ola-
bilecek kalıntılar yer almaktadır. Akropol’deki yapılaşmayı ve kentin erken 
dönem yerleşimini araştırmak amacıyla 2012 ve 2013 yıllarında üç açmada 
kazı çalışmaları yapılmıştır. 

Tapınağın kuzeydoğu köşesinde yüzeyde takip edilebilen temel blokları-
nın hemen dışında, 5 x 2 m. boyutlarında “L” planlı AK114 (2012) açmasında 
ele geçirilen buluntular, kentin bu alanında M.Ö. 8. yüzyıl ortalarından Geç 
Antik Döneme kadar kültürel izlerin varlığını ortaya koymuş ancak yapı ev-
releri ya da mimarîsi hakkında bilgi vermemiştir.

Tapınağın yaklaşık 20 m. doğusunda, sunak olarak adlandırılan ve euthy-
nteria seviyesinde kısmen korunmuş olan alanın güneydoğu iç kısmında 1,30 
x 2,20 m. boyutlarında AK2 (2013) olarak adlandırılan bir açma açılmıştır. 
+30,35 m. (P23=0,00 m.) kotunda başlayan çalışmalar sırasında +30,03 m. ko-

13 Canan ÖZBİL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kla-
sik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye / Ankara; e-posta: ozbilcanan@gmail.com

14 AK1 (2012) açmasında yapılan çalışmalar Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nezih 
Aytaçlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
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tunda temel bloklarının bulunduğu görülmüştür. Güney yönünde 60 cm. ge-
nişletilen açmanın doğu ve güney kenarlarında temel blokları, kuzeybatı kö-
şede ise yoğun taş dolgu ile karşılaşılmıştır. Ele geçirilen az sayıdaki seramik 
parçaları M.Ö. 6. yüzyıldan Geç Hellenistik – Erken Roma Dönemine kadar 
çeşitlilik göstermekte fakat herhangi bir tarihlenebilir yapı katmanı konusun-
da bilgi vermemiştir. 

Sunağın kuzey ucuna göre daha fazla tahribat görmüş ve daha alt sevi-
yede bulunan güney kesiminde ise yüzeyde görülen blokların temel ile olan 
ilişkisini anlamak amacıyla güneydoğu köşede AK3 (2013) olarak adlandı-
rılan 3 x 5 m. boyutlarında bir açma daha açılmıştır. +29,89 m. (P23=0,00 m) 
seviyesinde başlayan çalışmalarda +27,93 m. derinlikte üç adet kireçtaşı blo-
ğun oluşturduğu bir zemine ulaşılmış ve çalışmalar +27,73 m.de sonlandırıl-
mıştır. Açmanın kuzey sınırını oluşturan blokların, temel bloklarının devamı 
olduğu ve bu alanda 4 sıra hâlinde bir duvar meydana getirdiği görülmüştür. 
Ele geçirilen seramik ve küçük buluntular M.Ö. 7. yüzyıl sonundan Roma 
Dönemi’ne kadar çeşitlilik göstermekle beraber AK2’de olduğu gibi herhangi 
bir stratigrafik tabakaya işaret etmemektedir. Buna karşılık özellikle zemin-
deki blokların seviyesinde M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllara tarihlenen seramik parça-
larının ele geçirilmesi üst kotlardaki dolguya göre bu alanda daha homojen 
bir tabaka ortaya koymaktadır. AK2 ve AK3 açmalarından elde edilen veriler, 
akropolün doğu ucunda yer alan sunak yapısının yoğun taş dolgu üzerine 
inşa edildiğini ve tepenin bu kısmında yapılaşmanın mümkün kılınabilmesi 
için kireç taşı bloklardan güçlü bir teraslama sisteminin uygulandığını gös-
termektedir.

Güney Liman İskelesi ve Dalgakıran

Güney Liman iskelesi ve dalgakıran kazı çalışmalarına 2012 yılında devam 
edilmiştir. Antik dünyanın en iyi korunmuş limanlarından olan Güney Li-
man iskelesini güney yönde sınırlayan dalgakıran duvarı batıya doğru takip 
edilerek Hellenistik Dönem Kent Suru ile birleşimi araştırılmıştır. Doğu uç-
taki Liman Kilisesi’nin girişinin yaklaşık 18 m. batısından başlayan ve batıya 
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doğru devam eden dalgakıran kazı çalışmaları ile dalgakıranın toplamda 153 
m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). 1,30 m. kalınlığındaki 
dalgakıran duvarı doğudan batıya doğru iyi korumuş mimarî düzenini kay-
betmekle birlikte, çift çeperli ve atkılı duvar niteliğini hâlen korumaktadır. 
Duvarının güneyinden kıyı şeridine kadar olan alandaki kum birikintisinin 
ortadan kaldırılmasıyla, muntazam kesme taş bloklarla rektagonal tarzda 
inşa edilmiş duvarın cephesi kısmen ortaya çıkarılmıştır. Birbirilerine demir 
U-kenetlerle bağlanmış olan dalgakıran duvarı en altta düzgün kesilmiş bir 
temel üzerine çift kabuklu dik bir blok sırası, bunun üzerine her iki blok sıra-
sını birbirine bağlayacak şekilde geniş bir yatay blok sırası ve onun üzerine 
tekrar çift blok sırasının geldiği bir düzende inşa edilmiştir. Söz konusu du-
varı yine çift taraflı bir yatay korniş sırası sonlandırmaktadır. Duvar boyunca 
farklı genişliklerde dört açıklık tespit edilmiştir. Liman Kilisesi’nin yaklaşık 
10 m. batısındaki ilk açıklık, 90 cm. genişliğinde ve üç merdiven basamağı 
ile iskele düzleminden güneye geçiş sağlamaktadır. İkinci açıklık, ilk açık-
lığın 22,5 m. batısında yer almakta olup 90 cm. genişliğindedir. İkinci açık-
lığın 34,65 m. batısında yer alan 95 cm. genişliğindeki üçüncü açıklıkta da 
üç basamak sırası görülmektedir. 19,30 m. daha doğuda yer alan dördüncü 
açıklık ise dalgakıran üzerindeki son açıklığı oluşturmaktadır. Dördüncü ve 
son açıklıktan sonra ise dalgakıran duvarı büyük oranda tahribat görmüş. Söz 
konusu açıklığın yaklaşık 12 m. batısında 3,4 m. devam eden yine dalgakıran 
duvarına ait olabilecek bir duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Olasılıkla bu 
kalıntıdan sonraki alanda Hellenistik sur duvarı 90 derece kuzeye dönerek 
limanın dalgakıranı ve iskele platformu ile birleşmektedir.

Dalgakıran duvarı ile güney sahil şeridi arasında, 3. kapı açıklığının yakla-
şık 16 m. güneyinde yarı işli bir africano bloğunun ortaya çıkmış olması, Teos 
Güney Limanı’nın da mermer yüklemede kullanılmış olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.

Dalgakıranın kuzeyine birleşen iskele platformu, batı taraftaki 3. ve 4. 
kapı açıklığı arasında kalan alanda dalgakıran duvarının ön kısmından kı-
lıcına uzatılmış tekne bağlama taşlarına kadar olan genişliği 4,5 m. iken, 3. 
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kapı açıklığından sonra doğuya doğru iskele platform genişliği yaklaşık 3 
katı genişleyerek 15,40 m.ye çıkmıştır. Bu mimarî değişikliğin gereği, olasılık-
la iç kısımda yani kara tarafta kalan iskeleye daha az geminin yanaşabilmesi 
olarak düşünülebilir. Ortalama 3,5 m. aralıklarla kılıcına yerleştirilmiş olan 
tekne bağlama taşları, iskelenin sadece güney bölümüne yaklaşık 50 tekne-
nin bağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Taş plaka döşeli iskele platformu 
üzerindeki aşınma izleri, limana yüklerin tekerlekli arabalarla getirildiğine 
işaret etmektedir. Bu iyi korunan iskele platformu doğuya doğru takip edildi-
ğinde yer yer döşeme taşlarına rastlansa da, döşeme büyük oranda tahribata 
uğramış.

Şapel

Güney Liman iskelesinin doğu ucuna inşa edilmiş olan Şapel’in kuzey nefi 
ile nartheksi 2011 yılı kazı çalışmalarında tamamen ortaya çıkarılmıştır. 2012 
yılında güney nefteki çalışmalarla yapının kazısı tamamlanmıştır. Güney 
Liman’ın dalgakıran duvarına yaslanan doğu-batı eksenindeki Liman Kilisesi 
11,4 x 5,2 m. ölçülerinde ve çift apsislidir. Hemen hemen neflerin ortasından 
çok basit harçsız bir taş duvarla ikiye bölünmüştür. Ayrıca her iki nefin ara-
sının benzer bir mimarî doku ile kapatılmış olduğu kazılarla ortaya konul-
muştur. Yapının doğu başlangıcındaki çift apsisin dışında (doğusunda), kare 
biçimli pişmiş toprak tuğlalarla döşeli bir taban ve bu tabanı doğu taraftan 
sınırlayan diğer bir çift apsis kalıntısı bulunmaktadır. Bu durum, içteki küçük 
kilisenin, daha önce inşa edilmiş olan biraz daha büyük, yine çift apsisli bir 
kilisenin üzerine inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Söz konusu kilise, 
hem mimarî hem de ele geçirilen sırlı seramik parçaların stilistik inceleme-
siyle M.S. 10-12. yüzyıllara tarihlenebilir. Yapıyı kesin olarak tarihleyecek ne 
bir yapı yazıtı, ne de kimin için inşa edildiğini gösteren bir buluntu ele geçi-
rilmiştir. 2012 yılı kazı sezonu sonu itibarıyla Liman Kilisesi’nin kazıları ta-
mamlanmış ve etrafı paslanmaz tel çit ile çevrilerek koruma altına alınmıştır 
(Resim: 3).
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Dionysos Tapınağının Batısı

Dionysos Kutsal Alanı’nın batısında, temenos duvarının hemen dışındaki 
alanın güneybatı kısmında, 1960’lı yıllarda D Çukuru olarak adlandırılan aç-
manın kuzeyinde 2011 yılında başlanan D2 Açması’ndaki kazı çalışmalarına 
2012 yılında da devam edilmiştir. Açmanın güney kesiminde, kuzey-güney 
ve doğu-batı doğrultulu duvar kalıntıları ve bu duvarların birbirinden ayırdı-
ğı çeşitli mekânların varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca, temenos duvarının arka-
sında (batısında), güneybatı kesimdeki D Çukuru’nda tespit edilmiş olan cad-
de ve kanal ile buna bitişik olarak yapılmış olan mekânların kuzeye doğru da 
devam ettiği görülmüştür. Buna göre, kutsal alanın hemen arkasından geçen 
dar bir cadde ve bu caddenin batısında çeşitli konut ya da dükkânlara ait ola-
bilecek, çeşitli büyüklükte mekânların bulunduğu anlaşılmaktadır. Sıkıştırıl-
mış toprak ile desteklenmiş moloz taş sıralarının üzerine, yine toprak ve kü-
çük taşlarla desteklenmiş dikdörtgen kesme taşlar kullanılarak yapılmış olan 
ve yeryer 2-3 sırası korunmuş olan duvarlarda birçok işlenmiş blok, devşirme 
olarak kullanılmıştır. Açmanın kuzey kesiminde ise kuzey-güney doğrultu-
sunda bir, doğu-batı doğrultusunda iki ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultu-
sunda bir duvara ait kalıntılar tespit edilmiştir. Duvarların yapım tekniği gü-
ney kesimde saptanan duvarlar ile benzer olup özensiz bir işçilik göstermek-
tedir. Hem güney hem de kuzeydeki duvar yüzeylerinde yer yer korunmuş 
olan harç tabakaları ve ele geçirilen fresk parçaları, duvarların renkli freskler-
le kaplanmış olabileceğini akla getirmektedir. Üst kotlardan itibaren dolgu 
toprak içerisinde yoğun miktarda amorf seramik parçaları ile pişmiş toprak 
figürin parçaları, pişmiş toprak ve kurşun ağırlıklar, cam parçaları, metal obje 
parçaları, cüruflar ele geçirilmiştir. Ayrıca mimarîye bağlı metal objeler (çivi, 
kapı aksamı, kilit vs.) ile çatı kiremidi parçaları da yoğun olarak bulunmakta-
dır. Yapılan ön değerlendirme sonucunda söz konusu alanda M.Ö. 7. yüzyıl 
sonu ile M.S. 3. yüzyıllar arasına tarihlenen buluntuların karışık olarak ele 
geçirildiği görülmektedir. Bunlar arasında, M.Ö. 2 – M.S. 1. yüzyıllar arasına 
tarihlenen megara kâse parçaları, günlük kullanım ve pişirme kabı parçaları, 
kandil ve kandil kalıbı parçaları, terra sigillatalar, pişmiş toprak figürin par-
çaları ve dokuma ağırlıkları yoğunluk göstermektedir. Özellikle figürin par-
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çaları arasında, kutsal alanlarda kullanımına rastlanan, tapınım ya da ritüele 
ilişkin örnekler dikkat çekicidir.

Dionysos Tapınağı

18. yüzyıldan itibaren araştırmacıların ilgisini çeken Dionysos Tapınağı’nda 
farklı dönemlerde kazı, belgeleme ve araştırma çalışmaları yürütülmüştür. 
Bu çalışmalar ile tapınak hakkında birçok veri elde edilmesine karşın, yayın-
ların yetersiz olması ve orijinal verilere ulaşmanın güçlüğü tapınağın mevcut 
hâliyle yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. 3D lazer tarama yöntemi ile bel-
gelenen kutsal alanda, rölövenin detaylarının işlenmesi ve mimarî blok envan-
terine yönelik çalışmalarla tapınak ve stoa’lara ait yaklaşık bin adet blok nu-
maralanarak dijital plana işlenmiş ve fotografik belgelemesi tamamlanmıştır. 
Temenos alanının kuzeybatı köşesinde, rölöve çalışmaları tamamlanmış olan 
alandaki bloklar, Seferihisar Belediyesi’nin desteği ile Kazı Başkanlığı’nca alı-
nan 30 tonluk mobil vinç sayesinde tasnif edilmiştir (Resim: 4). Kuzeybatı kö-
şedeki 25 x 30 m.lik alandaki tüm blokların taşınmasının ardından, temenos’un 
kuzey duvarı ile batı ve kuzey stoa’nın temel seviyesinde yüzeyden ortalama 
20 cm. derinlikte tesviye çalışmaları yapılmıştır. Batı stoa’daki çalışmalar sıra-
sında, zemindeki stoa temelleri ile temenos duvarı arasında kalan kısımda, gü-
neybatı-kuzeydoğu doğrultusunda iki sıra kesme taş blokla yapılmış 45 cm. 
genişliğinde bir duvar hattına rastlanmıştır. Batı stoa stylobat’ına 26 derece açı 
yaparak güneybatıya devam eden duvar 4,70 m. sonra dik açıyla kuzeybatıya 
dönerek 1,95 m. devam etmektedir. Ayrıca, bu duvarın 2,00 m. güneyinde 
yine aynı doğrultuda bir duvar kalıntısına daha rastlanmıştır. Duvarların üst 
kotları +8,16 m. ile +7,86 m. (P23=0,00 m.) arasında değişmektedir. Bu seviye, 
+8,36 ile +7,83 m. arasında değişen kotlardaki batı temenos duvarı ve batı stoa 
stylobat temelleri ile hemen hemen aynıdır. Söz konusu duvarlar muhteme-
len, yukarıda bahsedilen D Çukuru ve D2 Açması’nda tespit edilen mekânlar 
ile ilişkilidir. Augustus Döneminde tapınağa eklendiği düşünülen stoa’ların 
yapımı sırasında işlev dışı bırakılmış olan bu mekânlar stoa temellerinin altın-
da kalmış olmalıdır (Resim: 5). Buradaki yapılaşmayı daha iyi anlayabilmek 
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ve tarihlenebilir tabakaları araştırmak için güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu 
duvarın doğu kısmında bir açma (DT3) ile çalışmalara devam edilmiştir. Bu 
çalışmalarla duvarın cephesi 3,50 m. boyunca ve +8,16 m. ile +6,46 m. seviye-
leri arasında kazılarak açığa çıkarılmıştır. Özenli bir taş işçiliğine sahip olan 
duvar, 13-75 x 12-45 cm. arasında değişen ölçülerde dikdörtgen kesme taş 
blokların düzensiz bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Korunan 
yüksekliği 1,21 m. olan duvarın hemen hemen ortasında 1,28 m. genişliğinde 
bir kapı açıklığı bulunmaktadır. +7,17 m. seviyesindeki eşik taşının üzeri son-
raki bir dönemde hem duvar blokları hem de moloz taşlarla örülerek kapatıl-
mıştır. Duvar önünde yapılan çalışmalarda ele geçirilen buluntular arasında, 
ağırlıklı olarak Hellenistik Döneme tarihlenen seramik ve küçük buluntular 
yer almaktadır. Kapının hemen önünde yapılan ve +5,35 m. kotuna devam 
eden derinleşme çalışmalarında ise Geç Klasik Dönemden Geç Arkaik Döne-
me kadar çeşitlilik gösteren seramik parçaları ele geçirilmiştir.

Tiyatro

Teos Tiyatrosu, kentin kuzeyinde akropolün güneydoğu eteğinde yer al-
maktadır. Güneydoğuya yönlendirilmiş olan yapı Yunan tiyatro geleneğinde 
inşa edilmiştir. Akropol tepesinin güneydoğu yamacına inşa edilmiş olan ti-
yatro,  yarım daireden daha büyük planı dışında hem duvar tekniği hem de 
scaenae frons’a ait bezemeli mimarî blokları ile Roma Döneminde inşa edilmiş 
olmalıdır. 

Tiyatro, 2010 yılında mevcut durumu 3D lazer tarama yöntemi ile belge-
lenerek rölöve planı çıkarılan yapıda 2013 yılında blok envanteri ve parça 
restorasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş, cavea ve sahne binasında 
kazı ve temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Cavea’nın korunan en üst kısmını 
oluşturan tonozlu galeriden orkestraya doğru kapsamlı bir temizlik çalışma-
sı yapılarak, yabanî bitki örtüsü, toprak ve moloz dolgu temizlenmiştir. Üst 
cavea’yı destekleyen tonozlu galeri batı yarıda kısmen iyi korunmuş olmasına 
rağmen doğuya doğru daha çok tahribata uğramıştır. Bu galeriden cavea’ya 
girişi sağlayan kemerli girişlerin hemen önünde diazoma yer almaktadır. Dia-
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zoma tabanına dair, kısmen korunmuş harç kalıntılarından başka bir iz bulun-
mamaktadır. Diazoma arka duvarının mermer kaide blokları, yer yer kayıplar 
olmakla birlikte yaklaşık 70 m. boyunca in situ korunmuştur. Uzunlukları 
60 - 140 cm. arasında değişen blokların birleşim kenarlarında kenet yuvaları 
bulunmaktadır. 45 cm. yüksekliğindeki kaide blokları, yüksek bir plinthos ve 
üzerinde içe açılı sade bir profile sahiptir.

Üst cavea’ya ait hiçbir oturma basamağı korunmamış sadece bunlara 
ait harçlı moloz taştan oluşan alt yapısı korunmuştur. Alt cavea’da ise Teos 
Tiyatrosu’nun ilk in situ oturma basamakları ve klimakes’leri ortaya çıkarılmış-
tır. 5 klimakes’le 6 kerkides’e ayrılmış olduğu anlaşılan alt cavea’da, diazoma’dan 
yaklaşık 4,5 m. aşağıda tespit edilen ilk oturma sırası sadece 3,5 m. uzun-
luğunda korunmuştur. Orkestraya doğru indikçe sayısı sekizi bulan oturma 
sıralarının korunan uzunluğu 40 m.yi bulmaktadır. 80-150 x 70 x 35 cm. ölçü-
lerindeki basamaklar, üst kısımları torus bitimli basit bir profile sahiptir. Kli-
makes başlangıcındaki basamaklarda şematik aslan ayakları bulunmaktadır. 
Klimakes’i oluşturan merdiven basamakları, oturma sıralarından ve birbirle-
rinden ayrı yapılmış olup 66 x 34 x 19 m. ölçülerindedir. Yaklaşık olarak ana-
lemma ucu seviyesinde son verilen çalışmalara 2014 yılında devam edilecektir 
(Resim: 6).

Yapıdaki çalışmaların ikinci aşaması sahne binasında gerçekleştirilmiştir. 
1963 yılı kazılarında sahne binası ön duvarı ile proskenion’da yapılan kazılarda 
ortaya çıkarılan blokların envanteri yapılıp 250 adet blok rölöveye eklenmiş-
tir. Scaenae frons ve proskenion’un yanı sıra sahne binası, cavea ve analemma’ya 
ait olan söz konusu blokların büyük çoğunluğu yapı dışına çıkarılarak tasnif 
edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, cavea’nın ve doğu analemma’nın dolgusunda 
herhangi bir stratigrafik tabakaya rastlanmamış olup M.Ö. 6. yüzyıldan Orta 
Bizans ve Beylikler Dönemine kadar çeşitli buluntular ele geçirilmiştir.

Bouleuterion

Dionysos Tapınağı’nın doğusunda, tiyatronun güneydoğusunda yer alan 
Bouleuterion’da 1924 ve 1963-64 yıllarında yapılan kazı çalışmaları ile yapı 
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kısmen ortaya çıkarılmış, 2010 yılında başlayan yeni dönem çalışmaları ile 
öncelikle mevcut kalıntılar belgelenmiştir. 2011 yılında ise kazı çalışmaları-
na başlanmış, yapının güney yarısında yapılan B1 ve B2 kazı çalışmaları ile 
cavea ve orkestranın güney yarısı, güney analemma duvarı ve güney parodos 
kısmen açığa çıkarılmıştır. 2012 yılında yapının kuzey yarısında ve sahne 
duvarı ile yapının ön kısmında kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 2013 
yılında, yapıda yürütülen çalışmalar, Seferihisar Belediyesi’nin15 maddî kat-
kıları ile kazı başkanlığına alınan mobil vinç sayesinde oldukça hız kazan-
mıştır. Bouleuterion’un doğu (ön) kısmındaki çalışmalar cavea ve orkestranın 
kuzey yarısı (B6/2012-2013), güney analemma (B5/2012), sahne binasının 
güneyi (B3/2012 ve B6/2012-2013) kuzey analemma ve kuzey parodos’ta (B6, 
B12/2013) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapının güney yan duvarı (B4/2012) 
ve batı arka duvarının (B7-11/2013) araştırılmasına da başlanmıştır (Plan: 3, 
Resim: 7).

Bouleuterion’un Doğu (ön) Kısmında Gerçekleştirilen Çalışmalar – B3, B5, B6 
ve B12 Açmaları

2012 yılında öncelikle, güney yarıdaki açmaların  (B1-B2) ve duvarın gü-
neyinde yer alması beklenen sahne binasının araştırılması amacıyla, B3 olarak 
adlandırılan açmada kazı çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık ölçüleri 7 x 17 
m. olan açmada, orkestra tabanından 82 cm. yüksekte bulunan duvar üst ko-
tuna kadar kazı çalışmaları yapılmış, Dor ve İon düzeninde mermer üst yapı 
elemanları ile çok sayıda duvar bloğu ele geçirilmiştir. Buradaki çalışmalarla 
eş zamanlı olarak, güney analemma duvarı ve güney parodos’un güney ucunda 
da 5 x 10 m. ölçülerindeki B5 açmasında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş, 
analemma duvarına ait birçok blok açığa çıkmıştır. 

Bouleuterion’un kuzey yarısındaki çalışmalar ise B6 olarak adlandırılan 
açmada gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile cavea’nın ve orkestranın kuzey 

15 Söz konusu mobil vinci Teos kazılarına kazandıran Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç 
Soyer’e Teos kazıları adına çok teşekkür ederiz.
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yarısı tamamen açığa çıkarılmıştır. 2012’de diğer yarıda tespit edilen sahne bi-
nası ön duvarı ve orkestra ile bu duvar arasında yer alan pulpitum kaidesinin 
kuzeyde de devam ettiği görülmüştür. Pseudo isodomik rektagonal teknikle ya-
pılmış olan sahne binası ön duvarı kuzey-güney doğrultusunda 23 m. uzun-
luğunda, 1,45 m. kalınlığındadır. Atkılı ve çift çeperli duvarın güney tarafta 
sadece ilk iki-üç sırası korunmuşken, kuzey tarafta altı-yedi sıraya kadar in 
situ duvar bloklarının korunduğu görülmektedir. Hem B3 hem de B6 açmala-
rında sahne binası ön duvarına ait birçok mimarî blok, düşme pozisyonunda 
ele geçmiştir.

Sahne binası duvarının hemen önünde duvara bitişik olarak yapılmış olan 
pulpitum’un korunan kısımları tamamen ortaya çıkarılmıştır. Sahne binası ön 
duvarından kuzey ve güney analemma uçları ile hizalı olacak şekilde 2,35 m. 
öne çıkmakta, daha sonra her iki uçta yaklaşık 1’er m. içe girerek daralmak-
tadır. Uçlarda merdiven sırası ile sonlandığı anlaşılan pulpitum, mermer to-
ichobat seviyesinde korunmuş olup üst kısmı tamamen tahribata uğramıştır. 
Özellikle güney ve kuzey uçlarda yer yer korunan harçlı tuğla ve taş dolgu 
kalıntıları, pulpitum’un en içte taş dolgu, bunun önünde ise kare levha biçimli 
tuğla sırası ile oluşturulduğunu ve muhtemelen mermer plâkalarla kaplı ol-
duğunu göstermektedir.

B6 açması kazı çalışmaları ile yapının kuzey analemma duvarı, büyük oran-
da açığa çıkarılmıştır. Bu duvar da, 2011 yılında açığa çıkarılan güney analem-
ma duvarı gibi atkılı pseudo isodomik rektagonal teknikle inşa edilmiş ve gerek 
in situ kalıntıları gerekse düşme pozisyonunda ele geçirilen duvar blokları ile 
oldukça iyi korunmuş durumdadır. Güney analemma duvarında uç kısımdaki 
bloklardan bazıları eksik olmasına rağmen, kuzey tarafta bloklar büyük ölçü-
de sağlam ve in situ ele geçirilmiştir. 

Orkestra çukurunun tamamen kazılması ile yarım daireden biraz büyük 
olan orkestranın çapı 6,22 m. olarak tespit edilmiştir. Orkestra tabanında 
yer alan izlerden ve az miktarda ele geçirilen parçalardan yola çıkarak ta-
banın renkli mermer ve opus sectile ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
pulpitum’un her iki ucunda, analemma duvarı ile pulpitum arasında kalan alan-
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larda da uzunlukları 40 ile 110 cm. arasında değişen çeşitli büyüklüklerde 
dikdörtgen mermer levhalar, döşeme kaplaması olarak kullanılmıştır.

B3, B5 ve B6 açmalarında 2012 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile 
yapının iç ve ön kısmında oldukça fazla sayıda mimarî blok ele geçirilmiş, 
bunların tamamı numaralandırılmış ve plan üzerinde buluntu yerleri belir-
tilmiştir. Bu bloklar arasında yer alan yazıtlı heykel kaidesi parçaları daha 
önceki yıllarda ele geçirilen parçalarla bir arada değerlendirildiğinde, yapının 
çeşitli yerlerinde Tiberius Claudius Kalobrotos ve aile bireylerinin heykelleri-
nin bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Çok sayıda mimarî bloğa rastlanması nedeniyle 2012 yılında kazısı ta-
mamlanamayan kuzey parodos, sahne duvarının kuzey yarısı ve ön tarafında-
ki kazı çalışmalarına 2013 yılında devam edilmiştir. Bu alandaki çalışmalar, 
2012 yılında B6 adı ile başlandığından, aynı isimle devam edilmiş ve kuzey-
güney yönünde 10 m., doğu-batı yönünde 14 m.lik bir alanda gerçekleştiril-
miştir. Çalışmalar sonucunda sahne duvarının kuzey kısmı kazılarak, yapının 
kuzey girişi, girişe ait eşik, söveler ve az bir kısmı korunabilmiş olan zemin 
kaplamasına ulaşılmıştır. Girişin dışa bakan kısmında karşılıklı söveler bu-
lunmaktadır ve söveler arasındaki kapı açıklığı 1,78 m.dir. Kuzey analemma 
duvarına, sahne duvarına ve yapının kuzey girişine ait olduğu anlaşılan düş-
me pozisyonundaki bloklar parodos alanından çıkarılarak tasniflenmiştir. Ay-
rıca kazılarla eş zamanlı olarak hem sahne duvarı hem de kuzey analemma’da 
orijinal yerleri tespit edilebilen bloklar yapıdaki yerlerine koyularak kısmi 
anastylosis çalışmaları yapılmıştır.

Kuzey parodos çalışmalarının bitmesinin ardından,  sahne duvarının dışın-
da (doğusunda) çalışmalara devam edilmiştir. Sahne duvarının kuzey yarısı 
boyunca sürdürülen çalışmalar doğu-batı doğrultusunda 10 m.lik bir alanda 
ve +2,96 m. ile +1,95 m. kotları arasında yapılmıştır (P23=0,00 m.). Bu çalışma-
lar sırasında çok sayıda mimarî blok açığa çıkarılmıştır. Bu bloklar, en üstte 
sahne duvarı blokları olmak üzere alta doğru silmeli bloklar, dor arşitravları, 
dor frizleri ve simalı diş sırası blokları sırası ile ele geçirilmiştir. En alt kotta 
ele geçen, simalı diş sıralarından itibaren yoğun olarak duvar tuğlası ele geçi-
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rilmiştir. Kuzey girişin ön kısmında eşik taşı seviyesine (+1,36 m.) kadar ka-
zılan alanda +1,95 m. ile +1,36 m. seviyeleri arasında yoğun miktarda duvar 
tuğlası ve çatı kiremidi ile karşılaşılmıştır.

Kuzey parodos’un kuzey ucu ve bu alanın doğusundaki kazı çalışmaları B12 
olarak adlandırılan kuzey-güney doğrultusunda 4 m., doğu-batı doğrultusun-
da 6 m.lik bir alanda yapılmıştır. Bu alanda, analemma ile sahne duvarı arasını 
kapatan devşirme bir duvar açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık 4 m. yüksekliğinde ve 
2,5 m. genişliğindeki harçsız duvarda bouleuterion’a ait mimarî elemanlar ve 
tuğlalar kullanılmıştır. Kuzey girişin 2,25 m. kuzeyinde ise bouleuterion’un ku-
zey duvarının devamı niteliğinde bir duvar açığa çıkarılmıştır. Sahne duvarına 
bitişik ve dik olarak pseudo isodomik rektagonal teknikte inşa edilen ve korunan 
yüksekliği yaklaşık 1,5 m. olan duvarın, alttan üç sırası korunmuştur. Duvarın 
sahne duvarına birleştiği batı bölümü, yükseklikleri 8-9 cm. arasında değişen 
tuğlalar ile örülerek yükseltilmiştir. Kuzey girişin önünde rastlanan çok sayı-
daki harçlı duvar tuğlaları bu duvara ait olmalıdır. Duvarın doğu kısmında ise 
devşirme bloklar ile örülmüş bir bölüm bulunmaktadır.

Sahne duvarının doğusunda sürdürülen çalışmalarda, kuzey girişin 30 
cm. güneyinde, sahne duvarının doğu yüzüne bitişik 39 x 50 cm. ölçülerinde 
bir paye in situ olarak açığa çıkarılmıştır. Bu payeden doğuya doğru, birbir-
leri ile aynı aksta 4 adet yivsiz sütun tamburu bulunmaktadır. Yüzeyde gö-
rüldüğü kadarıyla, orijinal yerinde olduğu anlaşılan tamburların her birinin 
çapı 51 cm.dir ve aralarındaki mesafe 1,50 m.dir. Alanda ele geçirilen üst yapı 
elemanları ve söz konusu paye ile tamburlar, yapının kuzey girişine dorik bir 
stoa’dan ulaşıldığını düşündürmektedir. Kazı çalışmalarında, farklı seviyeler-
de ele geçirilen 400 adet mimarî blok numaralandırılarak plana işlenmiştir. 
Söz konusu bloklardan bir kısmı sahne duvarındaki yerine yerleştirilmiş di-
ğerleri ise yapının doğusundaki boş alana taşınarak burada tasniflenmiştir.

Savunma Duvarı (?)-Agora Batı Portiko Arka Duvarı (?)

Bouleuterion’un güneydoğu köşesine birleşen, cavea’nın güneydoğu üst 
köşesinden itibaren, güney duvara 97 derece açı yaparak güneye doğru uza-
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nan duvarın, doğu ve batı yüzünde yapılan çalışmalar ve çevresinde yapı-
lan araştırmalar ile duvarın bouleuterion ile olan bağlantısı ve bu alandaki 
yapılaşma araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu duvarın, 
bouleuterion’un güneydoğusuna bitişik olan agora’ya ait batı stoa’nın arka du-
varı olabilme ihtimali de bulunmaktadır. 

Duvarın batı yüzündeki çalışmalar kapsamında ilk olarak, duvarın he-
men batısında bulunan ve 2012 kazı sezonu sonunda yıkımı gerçekleştirilen 
kaçak baraka yapısının enkazı 2013 yılında kaldırılmış ve bu kaçak yapıda 
temel olarak kullanılmış birçok antik mimarî blok seçilerek alan dışına taşın-
mıştır. Barakanın kaldırıldığı bölümde yapılan tesviye çalışması ile birlikte 
duvarın batı yüzünde de temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ku-
zey-güney doğrultusunda 10 m., doğu-batı doğrultusunda 7 m.lik bir alanda 
sürdürülen çalışmalar sonucunda duvarın batısına akmış olan toprak, taş ve 
üzerlerinde bulunan bitki örtüsü temizlenmiş, duvar yüzey kotunda açığa 
çıkarılmıştır. Söz konusu duvar, her biri 50 cm. yüksekliğindeki dikdörtgen 
bloklardan oluşmaktadır. 5 sırası açığa çıkarılan duvarın mevcut yüksekliği 
2,50 m., kalınlığı ise yaklaşık 2,70 m.dir. Oldukça düzgün bir işçiliğe sahip du-
var blokları, atkılı rektagonal isodomik duvar tekniği ile yapılmıştır. Duvarın, 
bouleuterion’un güneydoğu köşesine birleşen kısmında ise devşirme olarak 
kullanılmış bloklar ve taşlarla örülmüş bir kısım bulunmaktadır. Söz konu-
su duvarın, bouleuterion’un güneyindeki agora’ya ait batı stoa’nın arka duvarı 
olma ihtimali bulunmaktadır ve geç dönemde savunma duvarı olarak kulla-
nılmak üzere yeniden düzenlendiği düşünülmektedir. 

Bouleuterion Güney (Yan) ve Batı (Arka) Duvarında Gerçekleştirilen Çalışmalar 
– B4, B7-B11 Açmaları

2012 yılında, bouleuterion’un güney yan duvarının bulunduğu alanda ya-
pılan çalışmalar, duvara ait taşların oluşturduğu yoğun dolgunun temizlen-
mesinin ardından B4 açması olarak adlandırılan alandaki kazı çalışmaları ile 
sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda yapının orijinal güney duvarının 
sadece doğu ucunda korunduğu görülmüştür. Yapının muhtemelen M.S. 1. 
yüzyıl sonlarında kapsamlı tadilât gördüğü dönemden öncesine (M.Ö. 3. yüz-
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yıl sonu - 2. yüzyıl başı) tarihlenen batı (arka) duvarı, atkılı pseudo isodomik rek-
tagonal teknikte yapılmıştır. Çift çeperli duvarın iç kısmı harçlı moloz taşlar ile 
doldurulmuştur. Ayrıca yapının tonozlu bir alt yapı ile desteklendiği, duvar 
blokları arasındaki küçük bir açıklıktan görülebilmektedir. Duvarın diğer bö-
lümleri, çok sayıda devşirme blok kullanılarak, düzensiz bir örgü ile tamam-
lanmıştır. Geç dönem yapılaşma faaliyetlerine işaret eden bu tamamlamalar 
ile yapının güney duvarı yükseltilmiş ve genişletilmiş, güneybatı köşeye ise 
bouleuterion’un güney duvarı üzerinde 4,1 m., batı duvarı üzerinde 4,6 m. bo-
yunca, duvardan dışa doğru 2 m. çıkıntı yapan bir destek yapılmıştır. Yapının 
çevresindeki geç dönem eklentileri dikkate alındığında, bu kısmın geç dönem 
savunma sisteminin bir parçası olduğu ve muhtemelen bir kule işlevine sahip 
olduğu düşünülmektedir. Korunan yüksekliği 1,95-2,65 m. arasında değişen 
duvarda, Geç Arkaik Döneme kadar farklı dönemlere ait birçok yapı elemanı 
devşirme olarak kullanılmıştır. Söz konusu duvar, blokların ve moloz taşların 
gelişigüzel bir şekilde yerleştirilip harçla bağlanması şeklinde örülmüştür.

Bouleuterion’un batı duvarında sürdürülen çalışmalar kapsamında ise ku-
zey-güney doğrultusunda toplam 28 m. boyunca kazı çalışmaları yapılmış ve 
batı duvarının önündeki 6,5 m.lik bir alan açılmıştır. Bouleuterion’un batısın-
dan gelerek bir rampa şeklinde kuzey duvarı üzerinden devam eden toprak 
yolun, kuzeybatı köşeye denk gelen kısmı da kazılmış ve buradaki rampa 
ortadan kaldırılarak yol kullanım dışı bırakılmıştır. Güneybatı köşedeki geç 
dönem duvarı ile birlikte toplam 28 m.lik kısmı ortaya çıkarılan bouleuterion 
batı duvarı, pseudo isodomik rektagonal ve atkılı örgü tarzda inşa edilmiş olup 
hemen hemen cavea’nın üst sırası hizasında korunmuştur (en yüksek yerinde 
2,30 m.). Kısmen iyi korunmuş olan batı duvar, ağaç kökleri nedeniyle batıya, 
yani dışa doğru açılmış olması sağlamlaştırma önlemlerini zorunlu kılmıştır 
ve duvar önündeki kazı çalışmaları tamamlanamamıştır. Duvara ait bloklar 
yerlerinden sökülerek, aralarındaki ağaç kökleri temizlenmiş ve yeniden oriji-
nal yerlerine yerleştirilmiştir. Ayrıca, kazı sırasında ele geçirilen çok sayıdaki 
duvar bloğunun da orijinal yerlerinin tespit edilmesi ile duvarın eksik kısım-
ları tamamlanmış, yapılan geçici restorasyonun ardından duvar yüksekliği 
3,30 m.ye ulaşmıştır (Resim: 8 a-c).
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Bouleuterion batı duvarı önündeki dolgu toprağın kaldırılmasından sonra, 
duvarın güney yarısının önünde çeşitli mekânlara ait duvar kalıntılarına rast-
lanmıştır. Bu mekânlar, şu an için batı duvarına bitişik iki mekân ve bunların 
batısındaki ikişer mekân şeklinde algılanabilmektedir. Bu alandaki kazı çalış-
malarına, her bir mekân ayrı ayrı adlandırılarak (B7-B10) devam edilmiştir. 
Moloz taş ve tuğlanın yanı sıra, düzgün kesimli blokların harçla örülmesi ile 
yapılan duvarların kalınlığı yaklaşık 65 cm.dir. Batı duvarın kuzey yarısında 
yapılan çalışmalar ise B11 olarak adlandırılmıştır. Bu açmada da batı duvarına 
ait çok sayıda bloğun yanında devşirme bloklar da açığa çıkarılmıştır. Özellik-
le batı duvarının kuzey köşesinde yoğun olarak ele geçirilen devşirme bloklar, 
güney köşedeki yapılaşmanın simetrik olarak burada da olabileceğini düşün-
dürmektedir. Yapının arkasındaki çalışmalar, batı duvarının önündeki incir 
ağacı ve dolgudan ele geçirilen mimarî blokların alanda tasnif edilmesi nede-
niyle yüzey toprağı seviyesinde sonlandırılmıştır. Bu alandaki kazı ve temiz-
lik çalışmaları sırasında, çeşitli dönemlere ait amorf seramik parçaları, pişmiş 
toprak objeler, kolye ucu, çivi gibi metal buluntular, mermer kaplama ve opus 
sectile parçaları ve heykeltıraşlık eserleri ele geçirilmiştir. Bunların içinde özel-
likle, aslan postlu trajik mask şeklindeki mermer aplik, muhtemelen Klâsik 
Döneme tarihlenen mermer Kybele steli ve çok az bir kısmı korunmuş olma-
sına karşın üzerindeki yazıt ile Arkaik Döneme tarihlenen stel parçası dikkat 
çekmektedir. Güneybatı köşedeki devşirme kulenin batı yüzünde kullanılmış 
olan Arkaik Dönem Aeol kyma’lı taç bloğu ve yapının ön kısmındaki kazı ça-
lışmalarında ele geçirilen üç adet arkaik blok, yapı tarihi açısından olmasa da 
kentin erken dönem mimarî buluntuları açısından önem taşımaktadır.

Hellenistik Sur

Yusuf POLAT16

2012 yılında kentin güneyinde bulunan Güney Kule 2’de ve Güney Kule 
2’nin 85 m. doğusunda yapılan temizlik çalışmaları ile ortaya çıkan Güney 
Giriş 1’de kazı ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

16 Öğr. Gör. Yusuf POLAT, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 26470 
Tepebaşı / Eskişehir; e-posta: ypolat@anadolu.edu.tr 
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Güney Kule 2: Kareye yakın plan gösteren kulenin doğu duvarı 8,10 m., batı 
duvarı 7,40 m., kuzey duvarı 7,80 m. ve güney duvarı 7,60 m. ölçülerindedir.

Güney Giriş 1: Güney Kule 2’nin 85 m. doğusunda, 5 x 4,60 m. ölçülerin-
de iki adet kule ve iki kule arasındaki açıklık 5 m., kapı açıklığının ise 3,40 
m. olduğu bir giriş tespit edilmiştir. Hellenistik Sur Güney Giriş 1 (Güney 
Nekropol Kapısı 1) olarak adlandırılan Giriş 1, Kule 2’nin doğusunda bulu-
nan sur duvarı üzerindeki döküntü taşların temizlenmesiyle birlikte 1,30 m. 
genişliğindeki sur duvarı ile bu hat üzerindeki 2 adet mazgalın varlığı tespit 
edilmiştir (Resim: 9). Surun dış yüzünden içe doğru genişleyen batı taraftaki 
1 no’lu mazgal, dışta 12 cm. içte ise 65 cm. genişliğindedir. Bu mekân “Maz-
gal 1 Mekân” olarak adlandırılmıştır. 1 No.lu mazgalın 8 m. doğusunda, inşa 
tekniği, ölçü ve plan bakımından mazgal 1 ile aynı özelliklere sahip ikinci bir 
mazgalın varlığı tespit edilmiştir.

2013 yılı kazı sezonunda, antik kenti çevreleyen ve Hellenistik Dönem’e 
tarihlenen batı sur duvar ve girişlerinin tespiti için, kentin batı surlarında HS-
B4 ve doğu surlarının tespiti için antik güney limanın batısında HS-D1 olarak 
adlandırılan alanlarda kazı ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Hellenistik Sur Batı 4: Kentin batısını çevreleyen surların kuzey sur hattıyla 
bağlantısının tespiti amacıyla HS-B4 adıyla bir açma açılmıştır. Kazı çalışma-
sı, 7,5 x 5 m. ölçülerinde ve akropolün 150 m. güneydoğusunda bulunan sur 
hattının izlenebilen son sur duvar taşı çevresinde gerçekleştirilmiştir. Kazı 
çalışmalarında, üst kısmı yüzeyde görülen sur duvar bloğu üzerinde Eski Yu-
nanca 9 satırdan oluşan in situ konumda sur inşa yazıtı ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 10). Bu yazıta göre surun taş ve kerpiçten oluşturulan bu bölümü için 
yine diğer sur yazıtlarında olduğu gibi Epistatountes’lerin denetiminde 5660 
drahma ve 4 obol, büyük olasılıkla Teos’ta bulunmayan ve ithal edilmiş olan 
şeyler için 320 İskender Drahması harcanmıştır. Söz konusu sur inşa yazıtının 
güneyindeki sur duvarının doğu yüzündeki sur bloğu üzerinde “HΡΟΔΟΤΟ” 
yazısı ortaya çıkarılmış olmasından dolayı, kentin kuzeybatısındaki bu kapı 
Herodot kapısı olarak adlandırılmıştır. 

Hellenistik Sur Doğu 1: Güney liman iskelesinin kuzeybatısında, kuzey-gü-
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ney yönlü toplam 70 m. uzunluğunda ve 3 m. kalınlığında doğu sur kalıntıları 
ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu sur duvar bloklarının ön yüzlerinin bosajlı, 
içte atkılı ve duvar aralarının çeşitli boyutlarda taşlarla dolgu yapıldığı göz-
lemlenmiştir. Sur duvar bloğu olarak ikinci kez kullanılmış olan ve olasılıkla 
M.Ö. 5. yy.a tarihlenen 30 satırdan oluşan bir yazıt ta surda tespit edilmiştir.  

Güney Liman Sualtı Kazı Çalışmaları

İrfan TUĞCU17

2011 yılında sualtı fotografik belgelemesi yapılmış olan Güney Liman’da 
2012 yılında ilk kez sualtı sondaj kazılarına başlanmıştır. Güney Liman’ın 
kuzey yüzünde en iyi korunmuş durumdaki iki tekne bağlama taşı önünde 
3 x 5 m. ölçülerindeki LSA1 açmasında, modern deniz posedonyasının he-
men altından yoğun bir dolgu tabakası açığa çıkarılmıştır. Deniz seviyesinin 
(P23=0,00 m) 40 cm. altında mendireğin bağlama sırasına temel oluşturan 1 
m. ile 1,5 m. arasında değişen uzunluğa, yaklaşık 60 cm. yüksekliğe sahip 
olan atkı (temel taşı) blokları açığa çıkarılmıştır. Yoğun dolgu içerisinde gün-
lük yaşama yönelik olarak kullanım görmüş olan cam eşyalara ait parçalar 
ve metal çiviler, kurşun ağırlık ve organik materyal olarak zeytin çekirdeği, 
karpuz ve kayısı çekirdeği açığa çıkarılmıştır.

17 Yrd. Doç. Dr. İrfan TUĞCU, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ar-
keoloji Bölümü,  80000 Fakıuşağı / Osmaniye; e-posta: irfan_tugcu@hotmail.com
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Plan 2: Teos kent planı ve 2011-2013 jeofizik sonuçları.



466

Pl
an

 3
: B

ou
le

ut
er

io
n 

pl
an

 rö
lö

ve
si

 (2
01

3)
.



467
Resim 3: Güney Liman ve Şapel.

Resim 1: Güney Giriş Kule 2’de 
ele geçirilen fusi form-
lu tüme yakın unguen-
tarium.

Resim 2: Güney Kule 2’de ele geçi-
rilen kâse ve balık tabağı 
parçası.
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Resim 5: Dionysos Kutsal Alanı, Batı Stoa, duvar kalıntıları.

Resim 4: Dionysos Kutsal Alanı, kuzeybatı Stoa köşesi (2013).
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Resim 7: Bouleuterion ve Agora Tapınağı hava fotoğrafı.

Resim 6: Tiyatro, Cavea ve sahne binası.
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Resim 8c: Restorasyon sonra-
sı, Bouleuterion Batı 
(Arka) duvarı.

Resim 8b: Kazı sonrası, Boule-
uterion Batı (Arka) 
duvarı.

Resim 8a: Kazı öncesi, Boule-
uterion Batı (Arka) 
duvarı.
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Resim 10: Hellenistik Sur, Batı 4.

Resim 9: Hellenistik Sur, Güney Giriş 1 (Güney Nekropol Kapısı 1).



472



473

LİMAN TEPE 2013 YILI KARA vE SUALTI KAZILARI
Hayat ERKANAL*

Ayşegül AYKURT
Kadir BÜYÜKULUSOY

İrfan TUĞCU 
Rıza TUNCEL

Vasıf ŞAHOĞLU

Liman Tepe Urla İlçesi, İskele Mahallesi’nde, Karantina adası karşısında 
bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Yerleşimde 2013 yılında karada ve 
suda olmak üzere iki alanda çalışmalar sürdürülmüştür1. 

* Prof. Dr. Hayat ERKANAL. Liman Tepe Kazı Başkanlığı, Denizli Mahallesi, Harbiye Cad. No: 
2 Çeşmealtı – Urla-İzmir/TÜRKİYE. e-mail: hayaterkanal@gmail.com

 Doç. Dr. Ayşegül AYKURT. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
06800, Beytepe-Ankara/TÜRKİYE. e-mail: aysegulaykurt@gmail.com

 Öğretim Görv. Uzman Kadir Büyükulusoy. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fa-
kültesi, Arkeoloji Bölümü, Sivas/TÜRKİYE. e-mail: kadirbuyukulusoy@gmail.com

 Yard. Doç. Dr. İfran TUĞCU. Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Adana/TÜRKİYE. e-mail: irfan_tugcu@hotmail.cm 

 Yard. Doç. Dr. Rıza TUNCEL. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Magosa/KIBRIS. e-mail: rtuncel@gmail.cm 

 Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, 06100 Sıhhıye-Ankara/TÜRKİYE. e-mail: vsahoglu@gmail.com

 İzmir Bölgesi Kazıları ve Araştırmaları Projesi (IRERP) kapsamında yapılan Liman Tepe kazı-
ları Kültür ve Turizim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi; Hacettepe Üniversitesi, INSTAP-SCEC 
ve Urla Belediyesi tarafından desteklenmektedir. 

1 2013 Liman Tepe Kazıları Ekibi: Prof. Dr. Armağan Erkanal; H.Ü. Edebiyet Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü araştırma görevlisi Ozan Çömelekoğu, Girit EgePrehistoryası Enstitüsü Merkezi 
uzmanlarından restoratör Michel Roggenbucke, Arkeolog Anıl Soyhan; Halil Şaşmaz, Özgen 
Çelik; Tuba Kaya, Yeşim Alkan, Mehmet Yasar, Ece Ceren Doğan, Selda Baybo; Restoratör İlker 
Özsoy; Seramik uzmanları Korhan Bircan ve Murat Bircan; H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri Nurçin Göçmen, Kıymet Gizem Bilgiç, Ece Paşalı, Hilal Köse, Duygu Şora, 
Onur Torun ve Daniya Mukhamedzhanova; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü öğrencileri Mert Tokcan; Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri Cemal Yıldız, Seyfettin Kaplan, Betül Gören ve Selim Akdemir; Mersin Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Yusuf Bakan; Kocaeli Üniversitesi, Fen Ede-
biyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Feriha Seda Özbay, Simay Tuana Koçak; İstanbul 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Zenep İlke Kılıçtepe; Hacette-
pe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencileri Esma Aydın, Özlem Elif 
Aras; Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon Konservasyon Bölümü 



474

I. Kara Kazıları

Liman Tepe’de yerleşimi ikiye bölen İzmir-Çeşmealtı yolunun kuzeyinde 
kalan alan “Kuzey Kazı Alanı”, yolun güneyinde kalan alan ise “Güney Kazı 
Alanı” olarak adlandırılmıştır.  Ayrıca oldukça geniş bir alana yayılan kuzey 
kazı alanı kendi içinde üç alana ayrılmıştır. Bunlardan en güneyde olanı “A 
Alanı”, ortada yer alanı “B Alanı”, kuzeydeki alan ise “C Alanı” olarak ta-
nımlanmaktadır. Liman Tepe’de 2013 yılında yapılan kazılarda C Alanı’nda 
çalışılmıştır (Çizim: 1).

C Alanı’nda V-Y/7 karelerinde yapılan çalışmalarda 2006 yılında açığa çı-
karılan Geç Tunç Çağı yerleşimin kuzeybatıdaki devamını açığa çıkarmak; 
B alanında V-Y/6 karelerinde yapılan kazılarda Erken Tunç Çağı I’e tarihle-
nen kentin ana girişi yolunun kuzey uzantısını ve yolun iki tarafında yer alan 
evlerin kuzey uzantılarının açığa çıkarılması planlanmıştır. Bu amaçlar doğ-
rultusunda yapılan kazılarda Geç Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç 
Çağına tarihlenen kültür tabakları araştırılmıştır.

Geç Tunç Çağı Kültür Tabakası (LMT II): Belirtilen alanlarda yapılan kazılar-
da Geç Tunç Çağına ait iki mimarî tabaka ortaya çıkarılmıştır.

LMT II.1a Mimarî Tabaka: Bu mimarî tabakaya ait alanın batısında üç tane 
silo açığa çıkarılmıştır. Bu silolardan iki tanesi (S-7-8) Geç Tunç Çağının ikinci 
mimarî tabakasına ait kalıntıları, üçüncü silonun (S-9) ise Orta Tunç Çağının 
üçüncü mimarî tabakası kalıntıları tahrip ederek yapılmıştır. Yuvarlak plana 
sahip siloların gövdesi dip kısmından üstte doğru genişlemekte olup duvar-
larında iki farklı örgü tekniği kullanılmıştır. Bu siloların duvarlarının yarısı 
büyük kalın levha taşların dik yerleştirilmesiyle, diğer yarısı ise orta – küçük 
boy levha taşların yatay olarak örülmesiyle yapılmıştır. S-7 silosu altta 1.00-
1.10 m., üstte 1.30-1.50 m. çapında (Resim: 1), S-8 silosu altta 0.96-1.05 m., 
üstte 1.30 m. çapında, S-9 silosu ise altta 0.64 m., üstte 1.02 m. çapındadır. Si-

öğrencileri Merve Çınar, Bahtım Can ve Kadir Aslan; Philips Universitaet Marburg lisans öğ-
rencisi Karlotta Henrietta Pape, lisans öğrencisi Rebecca Franziska Schaffeld. İzmir 1.Numaralı 
Koruma Kurulu’ndan Fatma Taşkın, Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nden M. Fuat Özçatal kazı 
çalışmalarına Kültür Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır.
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loların içinde yapılan kazılarda S-7 silosunda az miktarda seramik ile iki tane 
pişmiş toprak ağırlık ele geçirilmiştir.

LMT II.1b Mimarî Tabaka: Bu mimarî tabakaya ait 2006 yılında açığa çıka-
rılan M-50 yapısının2 kuzey kısmı ile bu yapının kuzeyinde aynı doğrultuda 
uzanan bir başka yapının (M-70) korunmuş güney kısmı açığa çıkarılmıştır.

M-50 Yapısı: Bu yapılardan M-50 yapısının tahribat görmüş kuzey duvarı 
(D-701) ve doğu duvarının kuzey uzantısı (D-503) açığa çıkarılarak yapının 
planı tamamlanmıştır. Yapının batı kısmı Silo 8 tarafından tahrip edilmiştir. D 
biçiminde olan yapının doğu duvarı 4.10 m. uzunluğunda, 0.60-0,69 m. geniş-
liğinde ve 0.32 m. yüksekliğindedir. Bu duvarın örgüsünde kuzey ve güney 
yüzünde büyük boy toplama taşlar, orta kısmında ise daha küçük boyutta 
taşlar kullanılmıştır. Yapının kuzey duvarı ise 5.30 m. uzunluğunda, 0.52-0.64 
m. genişlinde olup tek sıradır. Çoğunluğu büyük boy toplama taşlardan örü-
len duvar epeyce tahribat görmüş olmakla birlikte, duvarın güney yüzünde 
daha çok büyük taşların kullanıldığı tespit edilmiştir. 

M-70 Yapısı: Yukarıda da belirtildiği üzere M-50 yapısının kuzeyinde, bu 
yapıya aşağı yukarı paralel olarak uzanan bir başka yapı yer almaktadır. M-70 
olarak numaralandırılan bu yapının ise korunmuş güney kısmı açığa çıka-
rılmıştır. Yapının kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan güney duva-
rı (D-702) doğuda yapının doğu duvarına (D-704) bağlanmaktadır. Yapının 
güney duvarı kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmakta olup 4.20 m. 
uzunluğunda, 0.55 m. genişliğinde, 0.60 cm. yüksekliğindedir. Orta ve bü-
yük boy toplama taşların yan yana konulmasıyla örülmüştür. Yapının doğu 
duvarı ise kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu duvarın 
güney uzantısı D-702 duvarının doğu duvarına bağlanmaktadır. Duvarın 
kuzey uzantısı ise M.Ö. 4 yy.a ait K-23 kuyusu tarafından tahrip edilmiştir. 
Duvarın korunan kısmı 1.80 m. uzunluğunda, 0.59-0.60 cm. genişliğindedir. 
Tek sırası korunan duvarın doğu yüzünde büyük boy toplama taşlar, batı 
yüzünde ise küçük boy taşlar kullanılmıştır. Bu yapının doğusunda taban 

2 Erkanal ve Aykurt  2008, s. 232.
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üzerinde parça ve bütün hâlinde kurşun halkalar3 ele geçirilmiştir. Ayrıca bu 
yapının taban altına gömülmüş iki bebek mezarı açığa çıkarılmıştır. D-704 du-
varının hemen batısında yer alanı G-60 güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 
bir çömleğin içine gömülen bebeğe ait çok az miktarda kafatası parçaları ve 
kemikler ele geçirilmiştir. Bu mezarın kuzeybatısında yer alan bebek mezarı 
da güneydoğu – kuzeybatı doğrultusundadır. G-61 olarak numaralandırılan 
mezar çömleğin ağız kısmı kalın bir levha taşla kapatılmıştır. Çömleğinin üst 
kısmı mezarın içine çökmüş durumda bulunmuştur. Mezar içinde güneydo-
ğu-kuzeybatı doğrultusunda tam hocker tarzda yatan ve yüzü batıya bakan 
bir bebek açığa çıkarılmıştır. 

Orta Tunç Çağı II Kültür Tabakası (LMT III.3): Y/6 açmasının güneydoğu-
sunda, Y/7 açmasının ise kuzeydoğusunda yapılan kazılarda ise Orta Tunç 
Çağı II’ye ait bir yapı (M-71) ve bu yapının kuzeyinde ise bir duvar (D-710) 
açığa çıkarılmıştır. 

M-71 Yapısı (Resim: 2): M-71 olarak numaralandırılan yapının sadece batı 
duvarının (D-718) bir kısmı ile bu duvarın doğusunda yer alan taş döşemesi 
açığa çıkarılmış olup güneydoğu ve doğu kısmının Geç Tunç Çağı kalıntıları 
tarafından tahrip edildiği tespit edilmiştir. Yapının kuzey kısmı ise kazılma-
yan alan içinde kalmaktadır. Yapının açığa çıkartılan batı duvarı kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda olmakla birlikte, kuzey uzantısı profilin içine 
girmektedir. Bu duvar 3.70 m. uzunluğunda, 0.36-0.43 m. genişliğinde, 0.37 
m. yüksekliğindedir. Yapının içinde yapılan çalışmalarda çok büyük levha 
taşlarla döşeli bir taban ve taban üzerinde ise tahribat görmüş bir fırın tabanı 
bulunmuştur. Taban üzerinde ele geçirilen az sayıda seramik örneği içinde 
gri minyas seramik grubuna ait bir kantharos parçası4 ve dışa kalınlaştırılmış 
ağız kenarlı çanaklar5 yer almaktadır. 

3 Ekonomik düzeni gösteren kurşun halkaların Anadolu’da bulunan paralelleri için bakınız: 
Erkanal ve Günel  1995, s. 267; Schmidt 1932, s. 59, 151, 155, 164-165  fig. 66, 198, 199, 204, 206; 
Özgüç 1980, s. 371  lev. LXIII; 1986, s. 9-10  lev. 129; Öztan 1997, 235-236, lev. II, çiz. 8-9.

4 Aykurt 2013, s. 47, fig. 15.
5 Aykurt 2010, s. 37-38, B8-B9.
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D-710 Duvarı: Bu yapının kuzeyinde ise yine aynı döneme ait kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir duvar (D-710) açığa çıkarılmıştır. Bu 
duvarın kuzey uzantısı profilde kazılmayan alan içinde devam etmekte olup, 
güney uzantısı ise tahribata uğramıştır. 5.10 m. uzunluğunda, 0.53-0.60 m. 
genişliğinde, 0.48 m. yüksekliğinde olan duvarın örgüsünde çoğunlukla kalın 
levha taşlar, az miktarda da toplama taş kullanılmıştır. Duvarın örgüsünde 
dış kısımlarında taşların düzgün kenarları kullanılmış, iç kısımlarda ise daha 
çok şekilsiz olanlar kullanılmıştır. Bu duvarın güney uzantısının doğusun-
da bulunan yarısı korunmuş bir çömlek ise bu duvarla ilişkili tek buluntuyu 
oluşturmaktadır.    

M-71 yapısının ve D-710 duvarının batısında ise kuzeydoğu – güneybatı 
doğrultusunda uzanan, kumlu ve çok az çakıl içeren bir yol yer almaktadır. 
Bu yolun batısında, V-6 açmasının güneybatısında ise oval planlı bir yapının 
doğu kısmı açığa çıkartılmıştır.

Erken Tunç Çağı IIIA Kültür Tabakası (LMT IV.2) (Resim: 3): Bu mimarî ta-
bakaya ait V-Y/6 alanlarının ortasında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
uzanan bir yol açığa çıkarılmıştır. 6.30 m. uzunluğunda, en doğuda 2.20 m, 
en batıda 0.88 m. genişliğinde olan yolun orta kısmında kalın levha taşlar dö-
şenmiş, uzun kenarları ayrıca küçük ve orta boyuttaki levha taşlarla sınırlan-
dırılmıştır. Yolun tahribata uğrayan iki uç kısmında yapılan kazılarda yolun 
altında, iki kenarı kalın levha taşlarla sınırlandırılmış, tabanı levha taşlarla 
döşeli bir kanal açığa çıkarılmıştır. Bu kanal 0.25-0.27 m. derinliğinde ve 0.45-
0.56 m. genişliğindedir. Alanın diğer kısımlarında ise bu döneme ait herhangi 
bir başka kalıntı tespit edilmemiştir. Kanalın içinde yapılan kazılarda rim slip 
ware seramik grubuna ait bir parça, çarkta yapılmış konik gövdeli bir tabak 
parçası ve kaba mutfak kabına ait parçalar bulunmuştur. Kanal içinden ayrıca 
1-5 mm. çaplarında salyangozlar ele geçirilmiştir.

Altında kanal olan bu yolun kuzeyinde ve güneyinde içinde çoğunluğu 
küçük taşlardan oluşan ve kerpiç harcı ile tutturulmuş bir blokaj açığa çıkar-
tılmıştır. Bu blokajın kazılması sırasında ele geçirilen seramik parçaları içinde 
konik gövdeli ve içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanakların çok olduğu görül-
müştür.
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Erken Tunç Çağı II Kültür Tabakası (LMT V): Alanda yapılan derinleşmeler-
de Erken Tunç Çağı II kültür tabakasına ait üç mimarî tabaka açığa çıkartıl-
mıştır.  

LMT V.1. Mimarî Tabaka: V-Y/6 açmasında yapılan derinleşmelerde ka-
zılan alanın aşağı yukarı 2/3’nü kapsayan bir alanda kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda uzanan bir taş dolgu bulunmuştur. Dolgunun farklı boyutlar-
daki toplama taşlardan oluştuğu görülmüştür. 0.50-0.90 m. arasında değişen 
kalınlıktaki dolgunun taşlarının arasından çok az miktarda seramik ve kemik 
gelmiştir. Seramik örnekleri içinde profil parçası olarak konik gövdeli-basit 
ağız kenarlı tabaklar, A12 tipinde çanaklar,6 çift koni biçiminde gövdeli çanak 
ve dışa çekik-basit ağız kenarlı çömlek boyunları yer almaktadır. Bu alanda 
yapılan çalışmalarda altta yer alan 2. mimarî tabakaya ait kalıntıların bu dol-
guyla kapatıldığı saptanmıştır. 

LMT V.2. Mimarî Tabaka: Erken Tunç Çağı II’nin orta safhasına tarihlenen 
mimarî tabakaya ait kazılan alanın batısında iki duvar (D-722), doğusunda ise 
bir temenos duvarı açığa çıkarılmıştır.

D-722 Duvarı (Resim: 4-5): Alanın batısında yer alan duvar (D-722) kuzey-
doğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu duvarın güney uzantısı 
1993 yılında bulunmuştur. 8.20 m. uzunluğunda ve 0.90-0.94 m. genişliğinde, 
0.50-0.57 m. yüksekliğinde olan bu duvarın üç sırası korunmuştur. Orta ve 
büyük boy toplama taşlardan örülen bu duvarın batısında çok dar bir alanda 
yapılan kazılarda toprak bir taban tespit edilmiştir. Bu taban üzerinde perdah 
taşı, kemik spatula, boncuk, ağırşaklar, ağırlıklar, Minos tipi ağırlık (Resim: 
8) ve mermer idol parçası ile altın küpe bulunmuştur. Seramik olarak ise bir 
pyxis kapağı, konik gövdeli-basit ağız kenarlı çanak, basit ağız kenarlı sığ ça-
nak, A16 tipinde çanaklar,7 ince cidarlı ve siyah astarlı kaba ait parçalar, dışa 
çekik-basit ağız kenarlı çömlek boynu ve dikey kuplar yer almaktadır. Bu du-
var ile bağlantılı taban üzerinde bulunan buluntular içinde yer alan Minos 
tipi ağırlık yerli üretim olmakla birlikte, formu itibarıyla Girit-Minos tipinde-

6 Blegen vd. 1950, lev. 223a/A 12,  lev.370a/A-12, lev. 254,  258-261.
7 Blegen vd. 1950, lev. 223a/ A 16,  lev. 370a/2 A-16, lev. 263.
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dir.8 Ayrıca taban üzerinde bulunan yaprak biçiminde gövdeye sahip küpe 
yüksek düzeyde maden işçiliği göstermektedir. 

Temenos Duvarı (Geç evre) (Resim: 4-5): Aşağıda anlatılan erken evreye ait 
temenos duvarının kuzey uzantısı tahribata uğrayınca yeni duvarda yeni bir 
düzenlemeye gitmişlerdir. Bu evrede eski evre duvarı 50-60 cm. doğuya kay-
dırılarak yeniden bir temenos duvarı (D-737) inşa edilmiş ve kapı girişi gü-
neye kaydırılmıştır. İnşa edilen bu temenos duvarı 7.96 m. uzunluğunda ve 
0.50-0.54 m. genişliğindedir. Bu duvarın üzerinde güneyde 1.20 m. genişliğin-
de giriş kısmı yer almaktadır. Kapı girişinin güneyinde 0.500 m. mesafeden 
sonra 0.79 m. uzunluğunda, 0.52 m. genişliğinde bir payanda (P-4), 0.60 m. 
kuzeyinde ise 0.86 m. uzunluğunda, 0.52 m. genişliğinde ikinci bir payanda 
(P-3) yer almaktadır. P-3 payandasının 3.60 m. kuzeyinde 0.56 m. uzunluğun-
da, 0.50 m. genişliğinde bir payanda (P-2), bu payandanın 3.30 m. kuzeyinde 
ise 0.38 m. uzunluğunda, 0.50 m. genişliğinde ikinci bir payanda (P-1) yer 
almaktadır. Bu doğrultuda giriş kısmının iki tarafında yer alan payandaların 
daha büyük olduğu görülmektedir. Payandaların hepsi orta boyutta toplama 
taşların yan yana getirilmesiyle örülmüş olup temenos duvarı gibi payanda-
ların tek sırası korunmuştur. 

Temenos duvarının doğusunda çok dar bir alanda yapılan kazılarda ise 
kapı girişinin güneyinde yer alan payanda ile aynı doğrultuda, temenos du-
varının iç tarafında, temenos duvarına bağlanan başka bir duvar (D-745) tes-
pit edilmiştir. 0.45-0.47 m. genişliğinde olan bu duvarın 0.65 m.lik kısmı açığa 
çıkarılmış olup duvarın doğu uzantısı kazılmayan alan içinde devam etmek-
tedir. Henüz tek sırası açığa çıkartılan duvar orta boyutta toplama taşlardan 
yapılmıştır. Temenos duvarının çevrelediği düşünülen yapı henüz kazılma-
yan alan içinde kaldığı için bu kısımda yer alan yapı/yapılar hakkında şu an 
için bilgimiz yoktur. Ancak bu temenos duvarının en üst seviyesinin hemen 
doğusunda yapılan kazılarda kemikten kuş figürini (Resim: 6) bulunmuştur.  

8 Ege dünyasında Erken Tunç Çağı’ndan itibaren kullanılan bu tip ağırlıklar “Minos tipi ağır-
lık” olarak adlandırılmaktadır. Bakınız: Barber 1991, s. 104-105, fig. 3.23; Smith1975, s. 276; 
Warren1972, s. 243, fig. 96.
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Temenos duvarı ile D-722 duvarının arasında yer alan boşlukta yapılan 
kazılarda ise çok miktarda seramik, kemik ve cardium ele geçirilmiştir. Se-
ramik örnekleri içinde temenos duvarının giriş kısmının yakınında bulunan 
Kiklad tavası9 ve Kastri grubuna ait fincan önemlidir. 

LMT V.3. Mimarî tabaka (Resim: 4-5): Bu mimarî tabakaya ait ise alanın 
doğusunda yapılan kazılarda yukarıda anlatılan temenos duvarının erken 
evresi (D-737) ve bu duvarın batısında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 
uzanan korunmuş bir yapı (M-74) ve tahrip olmuş iki yapı açığa (M-73, 75) 
çıkartılmıştır. 

Temenos Duvarı (Erken evre) (Resim: 4-5): Alanın doğusunda yapılan de-
rinleşmelerde yukarıda anlatılan temenos duvarının kısmen altında, kısmen 
batısında daha erken evresi tespit edilmiştir (D-732). Erken evrede kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda olan duvarın 6.70 m. uzunluğundaki kısmı açı-
ğa çıkarılmıştır. Orta ve büyük boy toplama taşlardan örülen duvarın iç ve 
dış yüzünde daha çok taşların düz olan kısımları kullanılmıştır. Bu duvarın 
üzerinde yer alan giriş kısmı ise, geç evredeki giriş kısmına göre kuzeyde yer 
almaktadır. 1.70 m. genişliğinde olan bu kapı işlevini yitirdikten sonra kerpiç-
le örülerek kapatılmış ve bu kısmın üzerine de taş örülmüştür. 

M-74 Mekânı (Resim: 4): Temenos duvarının batısında yer alan ve kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda uzanan yapılardan korunanı ortada yer almak-
tadır. 3.65 m. uzunluğunda, 2.40-2.60 m. genişliğinde olan bu yapının batıda 
yer alan girişi 1.02 m. genişliğindedir. 

Yapının içinde yapılan kazılarda iki taban tespit edilmiştir. Bu tabanlardan 
en üstte yer alanında bir ocak ve ocağın kuzeyinde in situ kaplar açığa çıkarıl-
mıştır. Bu kaplardan bir tane boyunlu çömlek (Resim: 8), bir tane gaga ağızlı 
testinin, bir tane üç ayaklı çömleğin ve bir tane kısa boyunlu çömleğin tam 
olduğu görülmüştür. Bu kapların yanı sıra aynı alanda bulunan üç ayaklı bir 
çömleğin, iki tane gaga ağızlı testinin ise yarısına yakın kısımlarının korundu-
ğu tespit edilmiştir. Taban üzerinde küçük buluntu olarak ise ağırlık, kemik 
bız, havan eli ve ağırşaklar ele geçirilmiştir.

9 Coleman 1985, pl. 33: fig. 1.
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İkinci taban üzeri de ise yine bir ocak tabanı ve ocak tabanının güneydo-
ğusunda büyük bir bölümü korunmuş üç tane üç ayaklı çömlek ve küçük 
bir testi bulunmuştur. Bunun yanı sıra taban üzerinde ve bu tabanla ilişkili 
olarak küçük buluntu olarak obsidyen dilgi, çakmaktaşı dilgi, kemik spatula, 
dörtgen biçiminde üç delikli ağırlıklar, ağırşaklar ve taş baltalar ele geçmiştir. 

M-73 Mekânı: M-74 mekânının güneyinde yapılan kazılarda ise kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir duvar (D-728) ve bu duvarın batısın-
da bir ocak tabanı açığa çıkarılmıştır. 3.30 m. uzunluğunda, 0.48-0.54 m. ge-
nişliğinde ve 1.05-1.10 m. yüksekliğindedir. Bu duvarın 1993 yılında yapılan 
kazılarda açığa çıkartılan güney uzantısı M.Ö. 4. yy. kuyusu (K-7) tarafından 
tahrip edilmiştir. M-73 olarak numaralandırılan bu yapının batı ve güney du-
varı korunmamıştır. Bu yapının içinde yapılan kazılarda ocak tabanı parçası 
açığa çıkarılmıştır. Duvarın dibinde ve ocak etrafında yapılan kazılarda pyxis, 
minyatür kap parçası, üst kısmı kırık çömlek, perdah taşı, obsidyen dilgi, 
ağırşak, havan eli ve taştan phallos10 ele geçirilmiştir. 

M-75 Mekânı (Resim: 4): M-74 mekânının kuzeyinde ise sadece doğu (D-
742) ve güney duvarı (D-738) korunan yapı ise M-75 olarak numaralandı-
rılmıştır. Bu yapının güney duvarı aynı zamanda M-74 yapısının ise kuzey 
duvarını oluşturmaktadır. Yapının kuzey duvarı Erken Tunç Çağı II’nin son 
evresinde inşa edilen koridorlu yapı tarafından, batı duvarı ise M.Ö. 4. yy. 
kuyusu (K-6) tarafından tahrip edilmiştir. Bu yapının doğu duvarı 2.90 m. 
uzunluğunda, 0.50 m. genişliğinde ve 0.45 m. yüksekliğindedir. Yapının için-
de yapılan kazılarda çok az miktarda seramik ve kemik ele geçmiştir. 

Temenos Duvarı (D-732) ile Mekânlar (M-73-75) Arasında Kalan Alan/Sokak 
(Resim: 4-5): Sokakta yapılan derinleşmelerde duvarların sokağa bakan kısım-
larının altta büyük boy toplama taşlarla desteklendiği saptanmıştır. Bunun 
yanı sıra sokağın güney kısmının orta boy levha taşlarla döşendiği görülmüş-

10 LimanTepe’de önceki yıllarda yapılan kazılarda Erken Tunç Çağı II’nin sonuna tarihlenen 
merkezi kompleks yapıda beş tane phallos bulunmuştur (Erkanal ve Günel 1997, s. 244-245, 
çiz. 3). 2013 yılında bulunan ve Erken Tunç Çağı II’nin orta evresine tarihlenen örnek şuan 
için LimanTepe’de bulunan en erken phallos örneğini oluşturması bakımından önem taşı-
maktadır.
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tür. Bir sokak olduğu anlaşılan bu alanda yapılan kazılarda çok miktarda se-
ramik ve kemik bulunmuştur. Sokağın dolgusunun üst seviyelerde belirgin 
olan kırmızı ve siyah astarlı ince mal grubuna ait seramik örneklerinin, alt 
kısımlarına doğru çok azaldığı tespit edilmiştir. Kap formları arasında A12 
ve A16 tipinde çanaklar, çömlek boyunları ve ayakları, testi kulpları yer al-
maktadır. Sokağın dolgusundan ele geçirilen buluntular arasında ise taştan 
bir amulet, kemik iğneler, kemik bızlar, obsidyen ve çakmaktaşından dilgiler, 
ağırşaklar ve ağırlıklar yer almaktadır.

Erken Tunç Çağı I (LMT VI): Liman Tepe’de 2013 yılı çalışmalarının hedef-
lerinden birini de Erken Tunç Çağı I’e tarihlenen E-3 evinin kuzeydoğu uzan-
tısını, E-5 evinin ise kuzey kısmını açığa çıkarmak oluşturmaktaydı. Ancak 
yapılan kazılarda evlerden E-3 evinin kuzeydoğu köşesinin, E-5 evinin ise 
kuzey kısmının Erken Tunç Çağı II insanları tarafından traşlanarak tesviye 
edildiği anlaşılmıştır. Bu evlerden E-3 evinin doğu duvarının hemen batısın-
da çok dar bir alanda yapılan kazılarda çok miktarda seramik ve kemik ele 
geçirilmiştir. Seramik örnekleri içinde profil parçası olarak bazıları makara 
kulplu A12 tipinde çanaklar, A16 tipinde çanaklar, düz basit ağız kenarlı ça-
naklar, dışa çekikağızlı - uzun ve kısa boyunlu çömlekler, s profilli çanak, ça-
naklara ait kaideler yer almaktadır. Bu alandan küçük buluntu olarak pişmiş 
topraktan kaşık, kemikten süs iğneleri, ağırşak, obsidyen dilgiler ve obsidyen 
çekirdek ele geçirilmiştir.

II. Su Altı Kazıları: Su altında 2013 yılında yapılan kazılarda antik mendi-
reğin güneyinde yani liman içinde E ve F alanlarında çalışılmaya devam edil-
miştir. Liman Tepe sualtı kazılarında bugüne kadar yürütülen çalışmalarla 
M.Ö. 4. ve 6. yy.a tarihlenen liman tabanları açığa çıkarılmıştır.11 E alanında 
bu stratigrafik dizin rahatlıkla izlenebilmektedir. M.Ö. 6. yy. liman tabanın-
dan daha erkene giden bir oluşumun var olup olmadığını anlayabilmek ama-
cıyla, 2012 yılı çalışmalarının son dönemlerinde E alanın kuzey batı köşesinde 
2x2 m. boyutlarında sondaj açılmaya başlanmıştır. 2013 yılında bu sondajda 

11 Roma Dönemine tarihlenen dolia (büyük boylu pithoslar) parçaları özellikle A1 alanından 
başlayarak E alanı ve F alanında karşımıza çıkmaktadır.
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derinleşme çalışmaları devam etmiştir. Sondajda deniz seviyesinden yaklaşık 
-6,80, M.Ö. 6. yy. liman tabanının yaklaşık 1,70 m. altına inilmiştir (Resim: 9). 
Bu kontrol sondajında henüz tanımlı bir kültür tabakasının varlığı tespit edi-
lememiştir. Yoğun şekildeki posedonya (deniz tabanını kaplayan bitkilerin 
oluşturduğu tabaka) tabakası kazılmaktadır. Sondajda derinleşildikçe pose-
donya tabakasının daha azaldığı görülmektedir. Bu da olası bir kültürel olgu-
nun varlığını düşündürmektedir. 

F alanında ise 2012 yılında yapılan çalışmalarda modern deniz tabanı kal-
dırılmış ve diğer alanlardan çok iyi bildiğimiz Roma Dönemine tarihlenen 
Dolia (büyük boy pithos) parçaları açığa çıkartılmıştır. Bu alanda 2013 yılında 
yapılan çalışmalarda E ve A1 alanlarından bildiğimiz dolia parçaları -3,40 ile 
-3,70 m. derinliklerinde açığa çıkarılmıştır. Dolia paçalarının yoğunluğu F ala-
nında azalmıştır. Alanın yalnızca kuzeyinde mendireğe yakın kısımda açığa 
çıkmışlarıdır. Dolialar yük taşımacılığında gemilerin kargolarının konduğu 
büyük parçalardır. Bugüne kadar yürütülen sualtı kazılarında çok sayıda par-
ça açığa çıkarılmıştır. 

Dolia parçaları alandan kaldırıldıktan sonra derinleşme çalışmalarına de-
vam edilmiştir. Yaklaşık -3,90 m. seviyelerine gelindiğinde A1 ve E alanların-
dan bildiğimiz balçık tabakası F alanında tespit edilmiştir. Ancak buradaki 
yoğunluk diğer iki alana oranla daha azdır. Bu balçık tabakasının varlığı men-
direğin ve liman alanın belli bir süre atıl kaldığını düşündürmektedir. Balçık 
tabakanın kalınlığı kuzeyde mendireğe yakın olan kısımdan kalın olmakla 
birlikte, güneye doğru incelmektedir. Kazı alanın kuzeyinde mendireğin he-
men önünde farklı bir düzenleme açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultusun-
da uzanan yaklaşık 1,50 m. genişlikte kuzey yönde kazılmayan alan içinde de 
devam eden küçük ve orta boy toplama taşların bir araya getirilmesi ile oluş-
turulmuş bir taban açığa çıkarılmıştır (Resim: 10). Malzeme guruplarına ba-
karak Roma Dönemi içerisinde kullanımının var olduğunu düşündüğümüz 
bu taban ya da taş döşeli alanın önümüzdeki yıllarda hem büyüklüğü hem de 
işlevselliği daha net belli olacaktır. 

Bu taban ya da taş döşeli alanın mendirek ve mendireği batı yönde son-
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landıran dalga kıran ile birlikte kullanımı söz konusudur. Mimarî açıdan son 
derece zayıf olan bu döşemenin işlevi bilinmemektedir. Denizdeki suların çe-
kildiği dönemlerde bu taban örgüsüne benzer örgüye sahip bir alan mendire-
ğin bugünkü kıyı ile birleşiği noktaya yakın kısımda da gözlemlenmiş olması 
önemlidir. 

2013 çalışmaları ile F alanında -4,25 ile -4,35 m. derinliğine kadar çalışıl-
mış, ancak M.Ö. 4. yy. liman tabanı tam olarak açığa çıkarılamamıştır. Bu ça-
lışmalar boyunca seramik (Resim: 11), zeytin çekirdekleri ve işlenmiş ya da 
işlenmemiş ahşap parçaları bulunmuştur. Seramik içinde tek kulplu kaseler, 
skyphoslar ve benzer seramik grupları açığa çıkarılmıştır.

Ayrıca önemli organik buluntulardan biri ise halat parçası olmuştur (Re-
sim: 12). 2 m. uzunluğunda ve 3 cm. genişliğe sahiptir. Halat sudan çıkarıla-
rak koruma altına alınmıştır. Koruma ve restorasyon çalışmaları tamamlan-
dıktan sonra halat ayrı bir bilimsel yayın olarak değerlendirilecektir. 2013 yılı 
çalışmaları yaklaşık olarak -4,40 m.de tamamlanmıştır. Alanın üzeri koruma 
örtüleri ile kapatılmıştır. 

III. Genel Değerlendirme

• Liman Tepe’de 2013 yılında yapılan kazılarda Geç Tunç Çağına ait yeni 
bir mimarî tabaka tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda açığa çıkarılan 
bu döneme ait üçüncü mimarî tabakanın devamında yerleşimin açığa 
çıkartılan kısmın batısında siloların olduğu görülmüştür.  

• Bu yıl Orta Tunç Çağı II’ye tarihlenen tabakada açığa çıkarılan kalın 
levha taşla döşeli yapı Liman Tepe’deki dönemi için tek örneği oluş-
turmaktadır. Bir bölümü açığa çıkarılan bu yapının ilerleyen yıllarda 
tamamı açığa çıkarılarak kullanım işlevi tam olarak ortaya konulabile-
cektir.

• Yine Erken Tunç Çağı IIIA’ya tarihlenen mimarî tabakada açığa çıkarı-
lan kalın levha taşlı yol ve yolun altında yer alan kanal Anadolu’da dö-
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nemi için üniktir. Söz konusu yolun ve kanalın herhangi bir mimarîyle 
bağlantısı yoktur. Mimarî işçiliği çok yüksek olan bu kalıntıların kültle 
ilgili olması gerekmektedir. Bu kalıntıların doğusunda yapılacak kazı-
larda açılacak devamının konuyla ilgili bilgiler vermesi ihtimali yük-
sektir. 

• Liman Tepe’de Erken Tunç Çağı II kültür katında yapılan araştırmalar-
da yeni sonuçlar ve sorular getirmiştir. Kazılan alanın doğusunda açığa 
çıkartılan temenos duvarı Liman Tepe için üniktir. Bu duvar doğusun-
da yer alan önemli bir yapıyı çevreliyor olmalıdır. Temenos duvarının 
batısında açığa çıkarılan yol ve yolun kenarında açığa çıkarılan maga-
zin şeklindeki odacıklardan oluşan yapı ise Liman Tepe’de Erken Tunç 
Çağı II’de düzenli bir yerleşmeye işaret etmesi bakımından önemlidir.

• Liman Tepe’de su altında yapılan çalışmalarda E alanında açılan son-
dajda derinleşildikçe posedonya tabakasının daha azaldığı görülmek-
tedir. Bu da olası bir kültürel olgunun varlığını düşündürmektedir. Bu 
alanda 2014 yılında yapılacak çalışmalarla kesin sonuçlara ulaşılacak-
tır. Su altında F alanında yapılan kazılarda 2012-13 yıllarında E ala-
nında açığa çıkarılan M.Ö. 4. yy. liman tabanının F alanında da aynı 
karakterde devam ettiği tespit edilmiştir. Bu alanda tespit edilen zayıf 
karakter taşıyan taş parçalardan oluşan kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Bu 
kalıntıların işlevi henüz anlaşılmamakla birlikte, mendirek ve mendire-
ği batı yönde sonlandıran dalga kıran ile birlikte kullanımı söz konusu-
dur. 
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Resim 2: Orta Tunç Çağı II yapıs.

Resim 1: Geç Tunç Çağı silosu.
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Resim 3: Erken Tunç Çağı IIIA kanalı.
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Resim 5: Erken Tunç Çağı II mimarîsi genel.

Resim 4: Erken Tunç Çağı II mimarîsi genel.
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Resim 5: Erken Tunç Çağı II mimarîsi genel. Resim 7: Erken Tunç Çağı II, Minos tipi ağırlık.

Resim 6: Erken Tunç Çağı II, kemikten kuş figgürini.
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Resim 8: Erken Tunç Çağı II, boyunlu çömlek.

Resim 9: E Alanı sondaj.
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Resim 10: Roma Dönemi taş döşeli alan.

Resim 11: M.Ö. 4. yy. liman tabanı.
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Resim 12: M.Ö. 4. yy. liman tabanı, halat.
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EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I cEDÎD- İ ÂMİRE)
KAZISI  2013 YILI ÇALIŞMALARI

Mustafa ÖZER*

1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ

Bakanlar Kurulu’nun; 11. 05. 2009 tarih ve 14995 (yeni 08. 11. 2011 tarih 
ve 2549) sayılı kararları ile; Edirne İli, Merkez İlçesi, Saray İçi Mevkii, Yeni 
Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) alanında başkanlığımdaki bir ekip tarafından, 
arkeolojik kazı yapılmaktadır. Söz konusu izin doğrultusunda bu yılki çalış-
malar; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2013 tarih 
ve 117939 sayılı ruhsatları ile Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen Tokat 
Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından Saliha İçen gözetiminde ve başkanlığım-
daki bir ekip tarafından, 24 Haziran 2013-  28 Ağustos 2013 tarihlerinde ger-
çekleştirilmiştir1.

Bu yılki çalışmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Serma-
ye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün maddî katkılarıyla yürütülmüştür2.

* Doç. Dr. Mustafa ÖZER, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bö-
lümü, İstanbul/TÜRKİYE. e-mail: mustafaozer@gmail.com

1 Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın 2013 yılı çalışmalarına; ülkemizdeki deği-
şik (Bahçeşehir, Trakya, İstanbul, Karabük, Muğla Sıtkı Koçman, Çanakkale 18 Mart, Ege, Gazi, 
Hacettepe) üniversitelerin; Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarlık, Restorasyon- Konservasyon, Ha-
rita Mühendisliği, Fotoğrafçılık bölümlerinden öğretim üyesi, uzman ve öğrencilerden (toplam 
18 öğrenci) ve yöre halkından 38 işçi katılmıştır . Ayrıca, İngiltere- London College of School’da 
yüksek lisans öğrenimi gören Jelena Zivkovic de, bu yılki çalışmalara katılmıştır. Kazıya katılan 
öğretim üyesi, uzman ve diğer akademik personel ise; Doç. Dr. Mustafa Özer (Kazı Başkanı), 
Yrd. Doç. Dr. Mesut Dündar (Kazı Başkan Yardımcısı), Öğr. Gör. Yavuz Güner (Kazı Başkan 
Vekili), Doç. Dr. Bekir Eskici, Yrd. Doç. Dr. Gökben Ayhan, Araş. Gör. Murat Alkan, Araş. Gör. 
Ayben Erol, Araş. Gör. Ülkü Demir, Uzm. Hasan Uçar, Güven Akbuz (Sanat Tarihçi), Berna 
Sayar (Sanat Tarihçi- M.A.), Furkan Şeker (Sanat Tarihçi), Gözde Liznak (Sanat Tarihçisi), Ali 
Rıza Çakır (Konservator Teknikeri), Duygu Doğan (Konservator Teknikeri)’ dır.

2 Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2013 yılı çalışmalarının gerçekleşmesinde; Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin yanı sıra; 
Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi, Edirne İtfaiyesi, Edirne Müzesi Müdürlüğü 
yönetici ve çalışanlarının ciddî katkı ve destekleri olmuştur. Kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür 
ederim.
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2. KAZI EVİ ÇALIŞMALARI

2.1. Temizlik ve Tasnif Çalışmaları

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın ilk yılki çalışmala-
rında düzenlediğimiz ve kazı evi ve deposu olarak kullandığımız Peykler 
Medresesi’nde bulunan ve önceki yıllardan kalan etütlük nitelikteki bulun-
tuların (seramik, çini, madenî objeler, cam, kemik, vd.) temizliği, tasnifi, çi-
zimi, konservasyon ve restorasyonları, geçmiş yıllarda olduğu gibi, aynı dü-
zen içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, geçen yıl başlatılan ancak, 
sonuçlandırılamayan söz konusu çalışmalar da devam ettirilmiştir. Yine bu 
kapsamda; 2013 yılı kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen taşınmaz kültür 
varlığı niteliğindeki buluntular; temizlenmiş, tasnif edilmiş ve konservasyon- 
restorasyonları sağlanarak çizim ve fotoğraflarla belgelendikten sonra bilgi 
fişlerine kayıtları yapılmıştır. Bu çalışmaların ardından da, envanterlik olan-
lar için envanter defteri hazırlanmış, etütlük olanlar ise listelenerek kazı evi 
deposunda koruma altına alınmıştır. Bu yılki kazı çalışmaları, 2013 yılı için 
önerilen ve planlanan program çerçevesinde; Matbah-ı Âmire ile Tunca Nehri 
arasında kalan sahada, Su Maksemi ve çevresinde, Alay Meydanı’na girişi 
sağlayan Bâb-ı Hümâyûn’da gerçekleştirilmiş olup bu bölgelerde yapılan ka-
zılar sonucu ortaya çıkarılan buluntulardan 55 adedi eser kazı envanterliğine 
alınmıştır. Bunlardan 18 adedi ise envanterlik eser olarak belirlenmiş ve tuta-
nakla Edirne Müzesi’ne teslim edilmiştir. Envantere alınmış olanlar da dâhil 
olmak üzere, bütün objeler üzerinde konservasyon ekibi çalışmalarını büyük 
oranda tamamlamıştır. Hem önceki yıllardan kalan hem de 2013 yılında ele 
geçirilen buluntulardan; 95 adet pişmiş toprak, 11 adet kemik, 1 adet mermer, 
1 adet cam ve kazı envanterinde yer alan 7 adet gümüş, 6 adet demir, 20 adet 
bronz, 2 adet bakır ile 171 adet metal (gümüş, bakır, kurşun, demir) objelerin 
konservasyon ve restorasyonu tamamlanmıştır. Konservasyonu tamamlana-
mayan etütlük diğer buluntular üzerindeki çalışmalara, önümüzdeki yıllarda 
devam edilecektir. Etütlükler arasında yoğun buluntu grubunu oluşturan se-
ramikler ile diğer buluntular, öncelikli olarak temizlik aşamasından geçiril-
miştir. Sonrasında, tümlenebilen parçalar konservasyon ekibi tarafından bir-
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leştirilmiş ve koruma altına alınmıştır. Birleşebilen parçalardan sınırlı sayıda 
tüme yakın eser ortaya çıkarılmıştır. Tasniflemede, tüm buluntu gruplarında, 
geçmiş çalışma dönemlerinde olduğu gibi, ilk aşama olarak, çalışılan alanlar 
esas alınmıştır.

Kazı çalışmalarında ele geçirilen etütlük nitelikteki buluntular, yapılan 
temizlik-düzenleme ve tasnifin ardından kasalara konularak depoya kaldırıl-
mış ve kazı deposu; Bakanlık Temsilcisi, Edirne Müzesi Müdürlüğü eleman-
ları ve tarafımdan mühürlenmiş ve hazırlanan tutanak imza altına alınmıştır.

2.2. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

2.2.1. Kazı Evi’ndeki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2013 yılı çalışmaları 
kapsamında, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimarî ve taşınabilir bu-
luntular üzerinde ilgili uzmanlar tarafından konservasyon ve restorasyon ça-
lışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda da değindiğimiz gibi, 
2013 yılı çalışma sezonunda; pişmiş toprak (95 adet), kemik (11 adet), mermer 
(1 adet), metal (gümüş, bakır, demir, bronz) (171 adet), gümüş (7 adet), demir 
(6 adet), bronz (20 adet), bakır (2 adet), cam (1 adet) objeler üzerinde konser-
vasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Sikke Konservasyon Çalışmaları:

Sikkelerin üzerinde bulunan ince ve sert toprak tabakaları bambu çubuk 
kullanılarak inceltilmiş; toprak tabakasının altından çıkan yeşil, beyaz, kır-
mızı, turuncu, sarı ve siyah korozyon tabakaları mikroskop altında incelen-
dikten sonra korozyon tabakalarının ve sikkenin durumuna göre bisturi veya 
bambu çubuk kullanılarak kalın korozyon tabakaları kaldırılmıştır. Mekânik 
temizliğin yetersiz kaldığı yerlerde ise, bambu çubuk ve pamuk, hazırlanan % 
50 alkol + su çözeltisiyle nemlendirilerek mikroskop altında ince korozyon ta-
bakaları kaldırılmıştır. Son olarak alkol içerisinde hazırlanan % 3’lük E.D.T.A 
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(etilendiamin tetra asetik asit) çözeltisi ile mikroskop altında son temizlik iş-
lemi yapılmıştır.

Temizlik işlemi sırasında kullanılan kimyasalların sikkelerin bünyesinden 
arındırılması için sikkeler; 24 saat saf su içerisinde bekletilmiş ve 24 saat ku-
rutulmuştur.

Temizlik sonrası sikke bünyesinde oluşabilecek korozyonu önlemek ve 
durağan hale getirmek için ise; sikkeler, 24 saat B.T.A (benzotriazol) içerisin-
de bekletilmiş ve 24 saat kurutulmuştur.

Bütün işlemler bittikten sonra sikkenin hava ile temasını kesmek ve dışarı-
dan oluşabilecek oksitlenmeyi önlemek için; sentetik bir reçine olan ve aseton 
içerisinde hazırlanan % 3 oranında paraloid B72 yüzeye fırça ile uygulanmış-
tır.

Sikkeler, buluntu kartları ile birlikte renksiz zarf içerisinde kilitli poşetle-
re yerleştirilerek paketlenmiş ve ortamdaki nem dengesinin korunması için 
zarflara konulan silika jel ile depoya kaldırılmıştır.

Metal Objelerin Konservasyon Çalışmaları

Metal objelerin üzerinde bulunan kalın ve sert toprak tabakaları objenin 
bozulma durumuna göre dişçi motoru, bisturi veya bambu çubuk kullanıla-
rak kaldırılmıştır. Toprak tabakasının altındaki kalın yeşil, kırmızı, turuncu, 
sarı korozyon tabakaları bambu çubuk ile inceltilmiştir. Mekânik temizliğin 
yetersiz kaldığı durumlarda, mikroskop altında kontrollü olarak, objelere 
kimyasal temizlik uygulanmıştır Bu işlemlerden sonra uygulanan kimyasal 
temizlikte de, yukarıda belirttiğimiz gibi, sikkelere uygulanan aşama ve ora-
na göre aynı işlemler uygulanmıştır.

Temizlik işlemi sırasında kullanılan kimyasalların, metallerin bünyesin-
den arındırılması için metaller; 24 saat saf su içerisinde bekletilmiş ve 24 saat 
kurutulmuştur.

Temizlik sonrası metal bünyesinde oluşabilecek korozyonu önlemek ve 
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durağan hâle getirmek için ise; 24 saat B.T.A (benzotriazol) içerisinde bekle-
tilmiş ve 24 saat kurutulmuştur. Bütün işlemler bittikten sonra metalin hava 
ile temasını kesmek ve dışarıdan oluşabilecek oksitlenmeyi önlemek için; sen-
tetik bir reçine olan ve aseton içerisinde hazırlanan % 3- 5 oranında (metalin 
durumuna göre) paraloid B72, yüzeye fırça ile uygulanmıştır. Metal buluntu 
kartları ile birlikte renksiz zarf içerisinde kilitli poşetlere yerleştirilerek paket-
lenen metal objeler, ortamdaki nem dengesinin korunması için zarflara konu-
lan silika jel ile depoya kaldırılmıştır.

Kemik Objelerin Konservasyon Çalışmaları

Kemik objelerin yüzeylerinde bulunan lokal alandaki sert ve ince toprak 
tabakaları, bambu çubuk ile temizlendikten sonra %5O oranında hazırlanan 
alkol+su ile nemlendirilen pamuk ve bambu çubuk ile temizlik işlemi yapıl-
mıştır. 

Temizlik işleminde kullanılan alkol+su, kemiklerde nem oluşturmaması 
için objeler gölgede kurutulmuştur. Bütün işlemler bittikten sonra kemiğin 
hava ile temasını kesmek ve dışarıdan oluşabilecek bozulmayı önlemek için; 
sentetik bir reçine olan ve aseton içerisinde hazırlanan % 2 oranında paraloid 
B72, yüzeye fırça ile uygulanmıştır.

Kemik objeler, buluntu kartlarıyla birlikte kilitli poşetlere yerleştirilerek 
paketlendi ve depoya renksiz zarflara konulan silikajeller yerleştirildi.

Cam Objelerin Konservasyon Çalışmaları

Cam objelerin yüzeylerinde bulunan sert ince toprak tabakaları, % 50 ora-
nında hazırlanan alkol+su çözeltisi ile nemlendirilen bambu çubuk ve pamuk 
kullanılarak son temizlik işlemi yapılmıştır. 

Camın hava ile temasını kesmek ve dışarıdan oluşabilecek bozulmayı ön-
lemek için; sentetik bir reçine olan ve aseton içerisinde hazırlanan % 2 oranın-
da paraloid B72, cam obje yüzeyine fırça ile uygulanmıştır.



500

           Buluntu kartlarıyla birlikte kilitli poşetlere yerleştirilerek paketlenen 
cam objeler,  kemiklerin konulduğu depoya, renksiz zarflara konulan silika-
jellerle yerleştirildi.

Pişmiş Toprak Objelerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Lüle Konservasyonu

Temizlik işlemi: Lülelerin yüzeylerinde bulunan lokal alandaki sert ve 
ince toprak tabakaları, bambu çubuk ile temizlendikten sonra %5O oranında 
hazırlanan alkol+su ile nemlendirilen pamuk ve bambu çubuk ile temizlik 
işlemi uygulanmıştır. Temizlik işleminde kullanılan alkol ve suyun nem oluş-
turmaması için objeler gölgede kurutulmuştur.

Çini Parçalarının Konservasyonu ve Restorasyonu

Temizlik işlemi: Çinilerin üzerindeki pullanma olarak adlandırılan bozul-
ma yumuşak fırçaların kullanımı ile mekânik olarak temizlendikten sonra, 
yüzeydeki toprak %50 oranında hazırlanan alkol+su ile temizlenmiştir.

Yapıştırma işlemi: Çini parçalarının tümlenmesinde, Paraloid 72 ile uygu-
lanmıştır.

Seramik Objelerin Restorasyonu ve Konservasyonu

Temizlik işlemi: Seramik objeler yüzeydeki kalker tabakaları mekânik ola-
rak bistüri ile alınmış ve yüzeyinde kalan tozlar yumuşak fırça ile temizlen-
miştir.  

Pişmiş Toprak Objelerin Yapıştırma ve Sağlamlaştırma İşlemleri

Sağlamlaştırma işlemi: Sentetik reçine olan paraloid B72 aseton içerisinde 
% 3 oranında hazırlandıktan sonra, pişmiş toprak objelerin yüzeylerine fırça 
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ile uygulanarak üzeri film tabakası şeklinde kaplanarak hava ile teması kesil-
miş ve dışarıdan oluşabilecek bozulmalar önlenmiştir.

Yapıştırma işlemi: Pişmiş toprak objelerin tümlenmesinde, geri dönüşüm-
lü yapıştırıcı olan paraloid B72 kullanılmıştır.

2.2. 2. Kazı Alanındaki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2013 yılı çalışmala-
rı kapsamında, ekibimizde yer alan restorasyon ve konservasyon uzmanları 
marifetiyle, kazı sonucu ortaya çıkarılan taşınmaz kültür varlıklarının temiz-
liğinin ardından, konservasyon ve restorasyonları da gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda özellikle, dış etkenlere sürekli maruz kalan mimarî kalıntıların, 
iklim ve hava koşulları ile insan etkili tahribatlardan etkilenmemesi için, kon-
servasyon ve restorasyonları gerçekleştirilmiştir. Böylece, ortaya çıkarılan 
mimarî kalıntıların, ileriki yıllarda yapılması düşünülen esaslı restorasyon 
çalışmalarına altlık oluşturacak şekilde korunması sağlanmıştır. Bu bağlamda 
kazısı yapılan; 46 R- 22, 46 S- 2, 46 S-3, 46 S-6, 46 S-7, 46 S- 8 açmalarında orta-
ya çıkarılan mimarî veriler üzerinde restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2011- 
2012 yıl çalışmalarında kısmen, 2013 yılında ise tamamı açığa çıkarılan ve tü-
teklik olması muhtemel yerde bulunan Horasan harç dolgulu taş ve kiremit 
temel ayaklarına, uygun yöntemlerle, koruma ve onarım çalışması yapılmış-
tır. Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan ve ateşlik- cehennemlik (?) oldu-
ğu düşünülen mimarî kalıntıların tuğla ve harç tabakalarındaki bozulma ve 
dağılmaları önlemek ve ileriki zamanlarda düşünülen esaslı onarımlarda ya-
rarlanılmak üzere, konservasyon ve restorasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrı-
ca, pişmiş topraktan yapılmış künklerdeki kırılma, bozulma ve deformasyon 
uygulanan konservasyon çalışmalarıyla giderilmiştir. Bu uygulamalar, mev-
cut yapı malzemesinin dokusuna zarar vermeyecek ve fiziksel değişikliğe yol 
açmayacak yöntemler ile gerçekleştirilmiştir.

Ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların, doğa ve insan tahribatına maruz kal-
mamaları için, yukarıda açıklanan yöntemlerle öncelikli olarak konservasyon-
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ları yapılmış ve ardından da, jeotekstil uygulamasına gidilmiştir. Yukarıda 
belirtilen ve tuğla + taş malzemelerle oluşturulmuş mimarî kalıntılarda lokal 
alanda tespit edilen kırıklar 5/ 1 oranında hazırlanan RENLAM M-1 ve REN 
HY 956, kırık yüzeylere uygulanarak yapıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Birbirinden ayrılmış olan parçaların birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, 
bütün alan kontrol edilerek parçalanmış, yüzeyden kopmuş harç parçaları 
yumuşak kıllı fırçalar ile yüzeyden alınmıştır. Temizlik işlemi esnasında harç 
tabakalarında tespit edilen çatlaklar ve atık su kanalındaki harç tabakasından 
ayrılmış tuğlalar 1/1 oranında hazırlanan primal AC 33 ile sağlamlaştırılmış-
tır. Mimarî verilerin daha fazla tahribat görmesini önlemek, hava şartlarından 
ve dış etkenlerden görebileceği zararları minimuma indirmek amacı ile, % 40 
primal AC 33, % 35 etil alkol, % 25 distile su ile hazırlanan karışım, püskürtme 
yöntemiyle kalıntıların tüm yüzeyine uygulanmıştır. 

Yapılan bu uygulamalarla, ileriki yıllarda, bu mimarî kalıntılarda, doğa ve 
insan tahribatından kaynaklanabilecek harç tabakalarındaki dökülmelerin gi-
derilerek kırık ve çatlak oluşumlarının asgariye indirilmesi amaçlanmış ve bu 
doğrultuda sağlamlaştırma ve yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hava 
koşulları ve mimarî verilerin açıkta kalacağı düşünülerek yapılan bu uygu-
lamalar, kontrollü olarak tekrarlanmıştır. Gerçekleştirilen bütün bu konser-
vasyon ve restorasyon uygulamaları ile kazı sonucu ortaya çıkarılan mimarî 
kalıntıların bozulmadan ayakta kalması sağlanmıştır.

2.3.  Lüle Çalışmaları

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısında sağlam örneklerin 
yanı sıra tam ve kırık parçalar hâlinde lüleler ele geçirilmiştir. Yoğun lüle 
buluntusuna sahip olan kazıda, Kum Kasrı Hamamı, Matbah-ı Âmire ve Su 
Maksemi’nde yapılan kazılarda yoğun şekilde lüleler bulunmuştur. En yoğun 
lüle buluntusu, Matbah-ı Âmire ve çevresinde yürütülen kazılarda ortaya çı-
karılmıştır. Bu yıl, lüle buluntular üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’de, 2007-2013 yıllarında gerçekleş-
tirilen kazılardan elde edilen tüm lüle buluntularının fotoğrafları çekilmiş, 
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profil verenlerin kesit ve bezeme çizimleri yapılmıştır. Sağlam olan örnek-
lerden yola çıkılarak çoğu lülenin tipleri belirlenmeye çalışılmış; sağlam ve 
sağlama yakın olan örneklerin uzunluk, yükseklik ve duman yolu çapı ölçüsü 
alınmış; tüm lülelerin hamur ve astar renkleri Muncell Renk Kataloğu’na göre 
tespit edilmiş ve eserlerin bezeme tanımları yapılmıştır. 2009- 2013 yıllarında 
yapılan kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen lüleler arasında belli başlı tipler 
tespit edilmekle birlikte, sadece bir örneği bulunan tipler de görülmektedir. 
Yaygın tipler arasında torba biçimli çanaklı, silindir çanaklı, basık yuvarlak 
çanaklı, lâle biçimli çanaklı ve disk kaideli lüleler yer almaktadır. Ayrıca tek 
örneği bulunan lüleler arasında ise çokgen çanaklı lüle ile yarım küre çanaklı 
lüle örnek verilebilir.  

Torba biçimli çanaklı lüle tipi örneklerinde, çanak ile duman yolu birbirine 
dik veya dike yakın bir açıyla birleşir. Lülelerde omurga belirtilmemiş olup 
çanak duman yoluna doğrudan bağlanmaktadır. Bu tipin örnekleri, kendi 
içinde alt gruplara ayrılmakla birlikte, bunlar arasında dönem farklılıkları gö-
rülmektedir. Erken dönem örnekleri; beyaz, devetüyü, açık kahverengi veya 
siyah renkte hamurludur. Geç tarihli örnekler ise; genellikle kiremit kırmı-
zısı hamur ve kırmızımsı kahverengi astar rengine sahiptir. Lülelerin astar 
rengi çoğunlukla hamur rengiyle paralellik gösterir. Beyaz veya gri hamurlu 
ve aynı renklerde astarlı olan lüleler, İngiliz örneklerini anımsatır. Bu tipin 
lülelerinin bir bölümünde bezemeye rastlanır. Bunlar arasında çizgilerden 
oluşan geometrik desenler ve lâle gibi kimi zaman gerçekçi kimi zamanda 
stilize çiçeklerden oluşan bitkisel motifler görülür. Bu tipteki bir lüle üzerine 
kuş figürü de işlenmiştir.

Silindir çanaklı lüle tipi örneklerinde, silindir çanak, üçgen omurga ile 
kısa duman yoluna bağlanır. Yatay olarak çanağın gövdesinin ortasını kuşa-
tan yivle yüksek tutulan kenara geçiş sağlanmıştır. Lülelerin hamur renkleri 
beyaz ve gridir. Bu tip lülelerin erken örneklerinde duman yolu ayrımı ol-
mayıp kazıma tekniği ile yapılan yivlerle oluşturulan üçgen uçlu omurga ile 
yüzeysel bir görünüm verilmiştir. Bu örneklerde duman yolu doğrudan tü-
tün çanağıyla birleşmiştir. Zamanla omurga şişkince belirtilmiştir. Bezemeler 
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daha çok çanakta yoğunlaşmakla birlikte duman yolunun gövdesinde ve ba-
samak halkasında da görülür. Çanaktaki bezemeler, hem gövde hem de ağız 
kenarında olabileceği gibi bunlara sadece gövde üzerinde de yer verilmiştir. 
Bezeme unsuru olarak bu tipin örneklerinde genellikle geometrik desenler 
tercih edilmiştir.

 Basık yuvarlak çanaklı lüle tipi örneklerde, çanak, basık küresel forma 
olup üzerinde kısa veya uzun tutulan kenardan oluşur. Omurga, bu tipin ör-
neklerinde çoğunlukla üçgen veya dikdörtgen uçlu olarak belirtilmiştir. Kısa 
silindirik biçimdeki duman yolu bölümleri daima bilezik ve ona bitişik ba-
samak halkasıyla sonlanır. Bu tipin örnekleri, kendi içinde de alt gruplara 
ayrılır. Hamur renkleri, beyaz, gri, kahverengi, kırmızı gibi çeşitli renklerde 
olabilir. Astarlı dış yüzeyleri kimi örneklerde hamur rengine yakın, kimi ör-
neklerde ise hamur renginden farklıdır. Patlıcan moru astarlı olan grubun ör-
nekleri gri renkte hamurludur. Bezemeler, tipin bütün gruplarında çanak ve 
bombeli bilezik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bezemelerde geometrik desenler ve 
bitkisel motifler ya ayrı ayrı ya da birlikte kullanılmıştır.

Lâle Çanaklı Lüle Tipi örnekleri, gövdenin alt bölümünde şişkin, gövde 
ortasından itibaren daralıp ağız kenarında genişleyerek yükselen çanak, üç-
gen uçlu omurga ile silindirik duman yolundan oluşur. Duman yolu bölümü, 
bilezik ve ona bitişik basamak halkasıyla sonlanır. Geç dönem örneklerinin 
boyutlarının büyüdüğü görülür. Bu tipin lülelerinde beyaz, gri, kahveren-
gi veya kırmızımsı kahverengi renginde hamur ve astara sahiptir. Lülelerin 
bezemeleri genellikle çanakta yoğunlaşmış olup bitkisel motif ve geometrik 
desenlerden oluşur. Bu bezeme unsurları tek başına veya birlikte aynı lüle 
üzerinde yer alabilir. Çanakta yoğunlaşan bezemeler, kimi zamanda duman 
yolunun gövdesinde, bombeli bilezikte ve basamak halkasında görülür.

 Disk Kaideli Lüle Tipi örneklerinde, dairesel kaide üzerinde yükselen si-
lindir gövdeden oluşan çanak, üçgen veya dikdörtgen uçlu omurga ile silin-
dirik duman yoluna bağlanır. Silindir gövde geç örneklere doğru dışbükey 
olarak verilir. Boyutlar, geç örneklerde artmıştır. Hamur renkleri arasında 
beyaz, gri, kahverengi ve kırmızımsı kahverengi yer alır. Erken örneklerde 
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gri renkte hamurlu ve aynı renkte astarlıdır. Geç dönem örneklerinde hamur 
ve astar rengi, kırmızı ve kahverenginin tonlarındadır. Bezemeler, disk kai-
denin üst yüzeyinde, kaide ile gövdenin birleştiği kısımlarda görülmekle bir-
likte basamak halkasının dış yüzeyinde de yer alır. Bu tipin örneklerindeki 
bezemelerde geometrik desen ve bitkisel motifler ya ayrı ayrı ya da birlikte 
kullanılmıştır.

Yukarıda belirttiğimiz tiplerin örnekleri birçok kazıda bulunan yaygın tip-
lerdendir. Bu tipteki lülelerin yanı sıra benzer örneklerini yayınlarda ve lü-
leler üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında göremediğimiz lüleler 
de Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısında ele geçirilmiştir. Tek 
örneği bulunan lüleler arasında ise çokgen çanaklı lüle ile yarım küre çanaklı 
lüle sayılabilir. Bu örnekler, lüle ustalarının farklı tipleri denediği ya da sipa-
riş üzerine ürettiğini gösterir.

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısındaki lülelerin hamurları 
sık dokulu ve gözeneksizdir. Aynı zamanda hamurları sert olan lülelerin bir-
çoğunun mika katkılı olduğu gözlenir. Lülelerde başta beyaz ve gri renk ol-
mak üzere kahverengi, kırmızı, siyahın tonlarında hamur ve astar renkleriyle 
karşılaşılır. Astarsız lüleler de örneklerimiz arasında yer alır. Astarlar kimi 
zaman lüle ile aynı renk olabildiği gibi, ya bir ton açığı ya da bir ton koyusu 
olabilmektedir. Ayrıca bordo ve grinin tonlarından oluşan ebrulî desenli olan 
astarlı örneklere az sayıda olsa da rastlanır. 

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)  kazısında bulunan lülelerdeki 
bezemeler kazıma, baskı, rulet baskı veya dolgu astar tekniğiyle yapılmıştır. 
Bazen bu tekniklerden birkaçı bir arada kullanılmıştır. Bezemeler, genellikle 
diğer merkezlerde görülen bitkisel motif ve geometrik desenler ile paralellik 
gösterir. Çiçek motiflerinin yanı sıra çizgiler, baklava desenleri ve üçgenler-
den oluşan bezemeler yoğunluktadır. Lüleler üzerinde yazıya da rastlanır. 
Duman yolunun ağız kenarına doğru rulet baskı tekniği ile yapılan bordür 
hâlindeki örneklerin yanı sıra duman yolunun gövdesinde veya çanağın kai-
desinde baskı tekniği ile yapılan yuvarlak veya oval kartuşlar içerisinde yazı-
lara yer verilmiştir. Her iki uygulamada da yazı, hem bezeme hem de mühür 
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amaçlı kullanılmıştır. Lüleler arasında nadir de olsa figürlere rastlanır. Ele 
geçen iki lülede kuş figürü görülür. Bunlardan ilkinde lüle, kuş biçiminde 
yapılmıştır. İkincisinde ise lülenin üzerine kuş figürü cepheden işlenmiştir. 
2013 kazı sezonunda bir grup lüle incelenmiş olup önümüzdeki yıllarda da 
mevcut lüleler ile yeni kazılacak alanlardan gelebilecek olan lülelerin değer-
lendirilmesinin yapılması planlanmaktadır.

3. KAZI VE ARAŞTIRMALAR

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirdiğimiz çalışma 
programı doğrultusunda; Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısı-
nın bu yılki çalışma sezonunda (2013 yılında), geçen yıl olduğu gibi, bu yıl 
da kazısı yapılan alan, sayısal olarak hazırlanmış ve bilgisayar ortamında var 
olan karolajı, sahada çakılan kazıklar marifetiyle oluşturulmuş ve kazı çalış-
malarına geçilmiştir.

3.1. Arşiv ve Rölöve Çalışmaları

3.1.1. Arşiv Araştırması

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nin inşa edildiği zamandan, 
harabeye dönüştüğü ve terk edildiği 20. yüzyıl başlarına kadarki süreçte 
maruz kaldığı uygulamalar (tahribat, onarımlar, ilâveler, etkilikler, vd.) hak-
kında ayrıntılı bilgiler veren belge ve bilgilerin gerek ülkemizdeki gerekse 
yurt dışındaki arşiv- kütüphanelerde var olduğu bilinmektedir. Bu belgelere 
ulaşılarak, Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın yapım süreci, geçir-
miş olduğu onarımlar ve sarayı oluşturan yapıların plan, mimarî ve süsleme 
özelliklerinin saptanarak, hem Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın 
niteliğinin anlaşılması ve hem de restorasyon ve konservasyon aşamaların-
da (özellikle restitüsyona yönelik çalışmalarda) değerlendirmeye alınması 
büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Gürcistan- Tiflis Millî Müzesi ile 
Rusya- St. Petersburg Hermitage Museum’da varlığını öğrendiğimiz, Edirne 
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Sarayı ile ilgili fotoğraf, gravür, vb. materyallerin temini yönünde girişim-
lerimiz olmuş ve bunlardan bazılarının kazı arşivine alınması sağlanmıştır. 
Ayrıca, Osmanlı kronikleri ile Edirne’ye uğrayan gezginlerin seyahatname-
lerinin taranması sonucu da bazı yeni bilgi ve belgelere ulaşılmıştır. Bu yön-
deki çalışmalarımız, gerek tarafımızdan ve gerekse ekibimiz içerisinde yer 
alan tarihçilerce belirli bir proğram dâhilinde sürdürülmektedir. Başbakanlık 
Osmanlı ve Topkapı Sarayı Müzesi arşivlerinde yer aldığını bildiğimiz Edirne 
Yeni Saray’ın harap olmasına ve onarımlarına ilişkin bilgiler veren evraklar 
üzerinde de konusunun uzmanı tarihçi arkadaşlarımız çalışmalarını sürdür-
mektedir. Yakın gelecekte, bu çalışmaların derlenerek bir kitaba dönüştürül-
mesi hedeflenmektedir.

3.1.2. Rölöve ve Restorasyon Çalışmaları

3.1.2.1. Rölöve çalışmaları: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’den 
günümüze ulaşabilen az sayıdaki yapılardan birisi olan Su Maksemi’nin 
mevcut durumunun tespit edilmesine yönelik olarak geçmiş yıllarda alınan 
rölövesi, yeni durumu dikkate alınarak güncellenmiştir. Yapıların, doğa ve 
insan tahribatına açık olması nedeniyle, her geçen gün tahribata uğradığı göz 
önüne alındığında, mevcut durumunlarının her yıl belgelenmesi büyük önem 
arz etmektedir. Bu düşüncelerle, 2013 yılı kazı çalışmaları kapsamında, söz 
konusu yapının rölövesi, kazı ekibimizde bulunan mimar, harita teknikeri ve 
öğrenciler tarafından alınmış olup raporları hazırlandıktan sonra onaylan-
mak üzere, ilgili koruma kuruluna sunulacaktır. 

- Su Maksemi:  Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ye gelen suyun 
depolandığı ve dağıtımının yapıldığı yapılardan olan ve Cihannüma Kasrı’nın 
kuzeyinde yer alan Su Maksemi, saraya su getiren su sistemiyle ilgili yapılar-
dandır. Yapı, kuzey- güney yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. 
Bodrum katı ile birlikte üç katlı olan yapı, iç mekân kuruluşu bakımından ka-
demeli bir düzenlemeye sahiptir. İki bölümlü bodrum kat üzerinde yükselen 
birinci kat da iki bölümlü olarak düzenlenmiştir. Maksemin üçüncü katı ise, 
doğu- batı yönünde yerleştirilmiş, tek bölümlü bir mekândan oluşmaktadır. 
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İnşasında kaba yonu taş ve tuğlanın almaşık teknikte kullanıldığı maksemde, 
örtü elemanı olarak beşik tonoz kullanılmıştır. Beden duvarlarında kaba yonu 
taş ve tuğla, örtüde ise tuğlaya yer verilmiştir.

Su Maksemi’nin inşa tarihi ile ilgili bir kitabe veya yazılı belge tespit edi-
lememiştir. Ancak, yapının malzeme ve duvar örgü sisteminden hareketle 15. 
yüzyıla ait olabileceğini düşünmekteyiz. 

Maksemin güney cephesindeki iki açıklıkla, bodrum kattaki iki mekâna 
geçilmektedir. Maksemin birinci katındaki beşik tonozla örtülü iki mekânın 
iç duvar yüzeyleri, belli bir yüksekliğe kadar çimento harçla sıvanmıştır. Bu 
işlemin, Saray’ın 20. yüzyıldaki askerî amaçlı kullanımı sırasında yapıldığını 
düşünüyoruz. Yapının iç mekân düzenlemesinde gördüğümüz kademelen-
meyi, örtü sisteminde de görmekteyiz. Maksemin beden duvarlarında ve ör-
tüsünde yer yer bozulmalar ve çatlaklar tespit edilmiştir. Edirne Yeni Saray’a 
gelen suyun, dengeli bir şekilde dağıtımını sağlayan su maksemlerinden bi-
risi 14 olan yapının kuzey cephesinde, işlevine uygun şekilde, düşey yöndeki 
su dağıtım kanalları ile bunların üst noktalarında, bu kanallara maksemde-
ki suyu dağıtan delikli yatay taş levhalar bulunmaktadır. Maksemin birinci 
ve ikinci katlarında bulunan tonoz örtülü mekânlarda toplanan suyun, bu 
kanallar marifetiyle dağıtımını sağlayan künk delikleri, yapı üzerinde tespit 
edilebilmektedir.

3.1.2.2. Restorasyon Çalışmaları

- Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’ndaki Konservasyon ve Restorasyon 
Çalışmaları

Onaylı projesi doğrultusunda 2009 yılında, TBMM’nin maddî desteği ve 
İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün kontrolörlüğünde restorasyon 
çalışmalarına başlanan Matbah-ı Âmire’de, 2013 yılı itibarıyla çalışmalar 
tamamlanmış bulunmaktadır. Restorasyonu tamamlanan Matbah-ı Âmire 
(Saray Mutfağı)’na verilecek işlevle ilgili henüz bir karar alınmamıştır. Yıl 
boyunca ve özellikle Kırkpınar Güreşleri sırasında yoğun bir ziyaretçi trafi-



509

ği olan Edirne Yeni Saray’da acil olarak karşılanması gereken bir ihtiyaç söz 
konusudur. Yapının öncelikli olarak; şu şekilde bir kullanımının uygun ola-
cağını öngörüyor ve teklif ediyoruz: Yakın gelecekte bir ören yeri statüsü ka-
zanması hedeflenen ve bu yönde yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları tamam-
lanma aşamasına gelen Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın ihtiyacı 
olan ve Saray hakkında ziyaretçilerin bilgilendirileceği bir bilgi- belge merke-
zi veya karşılama merkezi, Kazı sonucu çıkarılan etütlük nitelikteki taşınabilir 
buluntuların sergilendiği bir müze- sergi mekânı, Osmanlı Saray Mutfağı’nın 
değişik materyal ve yöntemlerle sunulduğu ve ikramların yapıldığı bir dü-
zenleme, Saray alanının güvenliğini sağlayacak personel ve cihazlar için bir 
düzenleme ve en nihayet kazı ekibinin ihtiyaçlarına yönelik (depo, sezonluk 
çalışma ofisi, vb.) bir mekân kullanımının uygun olacağı düşüncesindeyiz. Bu 
nedenle, yapının elektrik, su, ısıtma, çevre düzenleme, drenaj  vd. tesisatının 
bu kapsamda düzenlenmesi yararlı olacaktır.

Kum Kasrı Hamamı’nın Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın günümüze ulaşabilen az sayı-
daki yapılarından olan ve onaylı projesi doğrultusunda konservasyon ağırlık-
lı restorasyon çalışmaları tamamlanan Kum Kasrı Hamamı’nın, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, saray alanına yoğun ziyaretçi trafiği olması ve ilgi çekeceği,  
eğitici- öğretici bir yönünün de olacağı düşüncesiyle, Osmanlı Hamamı’nın 
anatomisini yansıtacak şekilde düzenlenmesi- sergilenmesi yararlı olacaktır. 
Hamamın mevcut durumu, bu tarz bir düzenleme için oldukça uygundur.

3.2. Kazılar

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2013 yılı çalışmala-
rı, önerilen çalışma programına uygun şekilde; Saray Mutfağı (Matbah-ı 
Âmire)’nin güneyinde, Tunca Nehri ile Matbah-ı Âmire arasında kalan alan-
da, Su Maksemi ve çevresinde ve Alay Meydanı’na girişi sağlayan Bâb-ı 
Hümâyûn’un bulunduğu sahada gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak 1125 
m²lik bir alanın kazı çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, 
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mevcut kottan, 1,5- 3,5 m. derinliğe kadar inilen açmalar ortaya çıkmıştır. Ya-
pılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar, sarayın 
alt yapı sistemi ile ilgili pişmiş toprak malzemeden yapılmış, dairesel form-
lu, temiz ve atık su kanalları ortaya çıkarılan mimarî kalıntılara ulaşılmıştır. 
Mevcut mimarî kalıntıların rölöveleri alınarak fotoğraf ve video kamera ile 
belgelenmesi yoluna gidilmiştir. Kazı bitimine yakın bir zamanda da, ekibi-
mizde yer alan konservasyon uzmanları tarafından gerekli konservasyon ve 
koruma önlemleri alınmıştır. Kazı sırasında çıkarılan taşınabilir nitelikteki 
buluntular ise, kazı evine nakledilerek, önceki yıllarda çıkarılan buluntulara 
uygulanan yöntemlere tâbi tutulmuştur.

3.2.1. Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı) Kazısı: Edirne Yeni Saray (Saray-ı 
Cedîd-i Âmire)’ın mutfak yapısı olarak bilinen ve Tunca Nehri’nin güneybatı 
kesiminde, Fatih Köprüsü’nün batı yanında yer alan Matbah-ı Âmire’de, 2009 
yılında başladığımız kazı çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Mutfak 
Binası’nın güneyinde, Tunca Nehri’ne paralel açmalarda sürdürülen bu yılki 
kazılarda öncelikli olarak, geçen yıllarda kazısını yaptığımız açmalarda te-
mizlik çalışması yapılmış, ardından da yeni açmalarla, bu yılki çalışma prog-
ramımız gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında kazısı yapılan açmalar: 45 R- 25, 45 
S- 4, 45 S- 5, 46 R-6, 46 R- 11, 46 R- 12, 46 R-16, 46 R-17, 46 R-18, 46 R- 21, 46 
R- 22, 46 R- 23, 46 R- 24, 46 S- 1, 46 S-2, 46 S- 3, 46 S- 4, 46 S- 7, 46 S- 8’dir. 

3.2.2. Su Maksemi ve Çevresinde Yapılan Kazılar: Edirne Yeni Saray (Saray-ı 
Cedîd-i Âmire)’nin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş olan ve su 
sisteminin bir parçası olan Su Maksemi, Cihannüma Kasrı’nın kuzeyinde yer 
almaktadır. Kazı çalışmalarına bu yıl başlanılan Su Maksemi ve çevresinde;  
B- 2, B- 3, B-4, B- 5, C- 2, C- 3, C- 4, C- 5, C- 6, D- 2, D- 3, D- 5, D- 6, E- 2, E- 3, 
E- 4, E- 5, E- 6 kodlu açmaların kazısı tamamlanmıştır. 

3.2.3. Bâb-ı Hümâyûn Kazısı: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nin 
en büyük meydanı olan Alay Meydanı’na girişi sağlayan Bâb-ı Hümâyûn’un 
kazı çalışmalarına 2013 kazı sezonu içerisinde başlanılmıştır. Bâb-ı 
Hümâyûn’da temizliği ve kazısı yapılan açmalar: 39 R- 8, 39 R- 9, 39 R- 10, 39 
R- 13, 39 R- 14, 39 R- 15, 39 R- 17, 39 R- 21’dir.
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3.2.1.1. Mimarî Veriler

Matbah-ı Âmire’nin güneyinde, Tunca Nehri’ne paralel sürdürülen 5x5 
m. ölçülerindeki açmalarda yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl da; geçmiş 
yıllarda olduğu gibi, saray alt yapısına ilişkin önemli mimarî veriler ortaya 
çıkarılmıştır. Kazı sonucunda, 2009-2012 yılı çalışmalarında kısmen orta-
ya çıkarılan ve Matbah-ı Âmire’nin iç mekânlarında da tespit edilen, Tun-
ca Nehri’ne, güneye yönelen su künklerinin (alt yapı sistemlerinin) devamı 
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, yine geçen yıllarda olduğu gibi, ortaya çıkarılan 
ve farklı dönem özellikleri gösteren duvarlara ait temel kalıntıları, belli bir 
dönem bütünlüğü sunmadığı gibi, bir düzen de yansıtmamaktadırlar. Birbir-
lerini kesen ve niteliğini şimdilik belirlemeye yarayacak ipuçları vermeyen 
bu temel kalıntılarının hangi yapıya ait oldukları, ileriki yıllarda yapacağımız 
çalışmalarla daha da netleşecektir. Yine bu yılki kazı çalışmaları sırasında, 
kaynak ve yayınlardan varlığını bildiğimiz, ancak günümüze ulaşmamış ve 
Matbah-ı Âmire ile ilişkili bazı yapılara ait temel izler de ortaya çıkarılmıştır. 
Kazısını yaptığımız sahada var olduğunu düşündüğümüz; alt yapı sistemle-
ri, sur (sur-ı sultanî), aşçı koğuşları, aşçılar hamamı, aşçılar mescidi ve farklı 
yemeklerin pişirildiği ateşliklere ait mimarî veriler de tespit edilmiştir. İleriki 
yıllarda bu sahada yapacağımız kazı ve araştırmalarla, yukarıda belirttiğimiz 
yapılara ilişkin daha fazla veri elde edeceğimizi umuyoruz. 

Su Maksemi’nin; kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında yapılan 
5x5 m. ölçülerindeki açmalarda yürütülen kazı çalışmalarında, yapının alt 
yapı sistemine ilişkin önemli mimarî veriler ortaya çıkarılmıştır. Maksemin, 
doğu- batı ekseninde uzanan, içinde kurşun borular bulunan su künkleri or-
taya çıkarılmıştır. Bâb-ı Hümâyûn’un kazı alanında 5x5 m. ölçülerindeki aç-
malarda yürütülen kazı çalışmalarında, alt yapı sistemine ilişkin olan üzeri 
üçgen profilli su künkleri ortaya çıkarılmıştır. 

3.2.1.2. Küçük Buluntular

Matbah-ı Âmire’nin güneyi, Su Maksemi ve çevresi ile Bâb-ı Hümâyûn’da 
gerçekleştirilen kazılar sonucunda; pişmiş toprak lüleler, sırlı ve sırsız sera-
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mikler, çiniler, madenî objeler (mıh, nal, mermi, gülle, kanca, kapı menteşe 
aksamı, tüfek aksamı, anahtar, kenet, boş kovan, kurşun, kolye ucu, musluk, 
mermi, vd.), sikke, pişmiş toprak künk parçası, kiremit parçası, vd. mater-
yaller ele geçirilmiştir. Söz konusu bu buluntular, kazı evinde temizlenmiş, 
tasnif edilmiş, buluntu fişleri hazırlanarak etiketli kasalara konulmuş ve kazı 
deposunda koruma altına alınmış ve depoların kapıları mühürlenmiştir. Bu-
luntuların sınıflandırılmasında; çalışılan alan, buluntu cinsi, işlevi ve önemi 
gibi özellikler göz önünde tutulmuştur. Buluntular, envanterlik ve etütlük ol-
mak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Önceki yıllarda olduğu gibi, madenî buluntular sayıca en fazla olan gru-
bu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bronz, kurşun, kemik, ahşap, mermer, 
pişmiş toprak eserler de mevcuttur. Genel olarak askerî malzemeler (gülle, 
silah aksamı, mermi, kovan ve askerî düğme vb.) ağırlıktadır. Ayrıca sikke, 
lüle ve çini parçaları da kazı envanterine alınan buluntu gruplarıdır. Etütlük 
olarak ayrılan buluntu gruplarında metal (demir, bronz, kurşun), pişmiş top-
rak (seramik, lüle, çini, tuğla, çatı kiremidi ve künk) ve cam buluntular yer 
almaktadır. 

Etütlükler arasında yoğun buluntu topluluğunu oluşturan seramikler ile 
beraber diğer pişmiş toprak grubunda yer alan tüm buluntular öncelikli ola-
rak temizlik aşamasından geçirilmiştir. Sonrasında tümlenebilen parçaların 
varlığı araştırılmış ve tümlenebilen parçalar geri dönüşümü olan bir yapıştırı-
cı yardımı ile birleştirilmiştir. Tümleme çalışmaları sonrasında pişmiş toprak 
buluntular tasnif edilmiştir. Tasniflemede tüm buluntu gruplarında ilk aşa-
ma olarak çalışılan alanlar temel alınmıştır. Seramikler ikinci aşamada hamur 
renkleri ve yüzey işlemlerine göre bölümlendirilmiş ve bu özellikler bir kod-
lama sistemi ile ifade edilmiştir. Tüm bu veriler detaylı bir biçimde bilgisayar 
ortamında kayıt altına alınarak bir bilgi bankası oluşturulmuş ve bu şekilde 
istenilen buluntuya ve bilgiye kolaylıkla ulaşabilinmesi sağlanmıştır. 2013 yı-
lında Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’nın güneyinde, Tunca Nehri’ne bakan 
sahada ve Su Maksemi ve çevresi ile Bâb-ı Hümâyûn’da gerçekleştirilen kazı 
ve temizlik çalışmaları ile Edirne Müzesi’nden alınıp kazı deposuna nakle-
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dilen, ancak üzerinde çalışmalar bu yıl tamamlanabilmiş etütlük nitelikteki 
objelerin incelenmesi sonucunda, 55 adet eser kazı envanterliğine alınmıştır. 
Bunlardan 18 adedi envanterlik eser olarak belirlenmiş ve bir tutanakla, Ba-
kanlık Temsilcisi ile birlikte, Edirne Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

Envantere alınmış olan eserler üzerinde restorasyon ve konservasyon uz-
manlarımız çalışmalarını büyük oranda tamamlamıştır. Hem önceki yıllar-
dan kalan ve hem de 2013 yılında ele geçirilen buluntulardan; 95 adet pişmiş 
toprak, 11 adet kemik, 1 adet mermer, 1 adet cam ve kazı envanterinde yer 
alan 7 adet gümüş, 6 adet demir, 20 adet bronz, 2 adet bakır ile 171 adet metal 
(gümüş, bakır, kurşun, demir) objelerin konservasyon ve restorasyon çalış-
maları tamamlanmıştır. 

3.3. Diğer Çalışmalar

Kazı alanının kazı öncesi ve sonrası durumu, geçen yıl olduğu gibi, video 
kamera ve fotoğraf makinası ile belgelenmiştir. Bu belgeleme işlemi sırasında, 
Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden sağlanan bir araç ile saray alanı ve 
mevcut yapıların tamamının havadan belgelenmesi sağlanmıştır. Cihannüma 
Kasrı’nın üst katlarına çıkışı sağlayan ve herhangi bir güvenliği olmayan ka-
pısından kontrolsüz girişler söz konusuydu. Daha önceki yıllarda defalarca 
yaptırılan demir kapı çalındığı veya tahrip edildiği için, 2011 yılında bu gi-
rişler taşlarla kuru duvar örülerek kapatılmıştı. Bu yıl, girişleri kapatan söz 
konusu kuru duvar yerine demir parmaklıklı kapılar takılmıştır. Ayrıca, Su 
Maksemi’nde yer alan giriş açıklıklarına da demir parmaklıklı kapılar takıl-
mıştır. Böylece hem Cihannüma Kasrı’na hem de Su Maksemi’ne kontrolsüz 
girişler bir ölçüde engellenmiştir. 2013 yılı çalışmaları kapsamında, Edirne 
Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) alanında eksikliği yıllarca hissedilen bil-
gilendirme levhaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine 
uygun olarak hazırlatılmış ve uygun yerlere sabitlenmiştir. Bu kapsamda; 
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) hakkında bilgi veren Türkçe ve 
İngilizce tabelalar ile diğer bilgi levhaları hazırlanmış ve baskısı yaptırılarak, 
gelen ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur.



514

Yine 2013 yılı çalışmaları kapsamında, Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i 
Âmire) ve yapılan kazı, restorasyon ve diğer çalışmalar hakkında bilgi veren bir 
web sayfası da (http://www.bahcesehir.edu.tr/edirne_sarayi_kazisi) hazır-
lanmıştır. Web sayfasındaki bilgiler, ihtiyaç duyuldukça güncellenmekte olup, 
ileriki zamanlarda İngilizce olarak da hazırlanması planlanmaktadır. Edirne 
Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nin tahmini yayılma alanının arşiv belge-
leri ve saha çalışması ile tespiti amacıyla yapmış olduğumuz çalışmaları, 2012 
yılı itibarıyla büyük ölçüde tamamlamıştık. Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i 
Âmire)’nin özgün sınırlarına ve koruma durumuna ilişkin öneri sit (arkeolojik, 
tarihi ve doğal sit şeklinde) paftaları, 2011 yılının ilk aylarında Edirne Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuştur. Hâlihazırda, Edirne Yeni 
Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)  alanının onaylı sit sınırlarının, eksik olduğu ve 
hazırladığımız öneri çalışmalarla bu eksikliğin giderileceği kanaatindeyiz. Aksi 
hâlde, Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)  alanında, farklı etkenlerle 
oluşan tahribat her geçen gün artarak devam edecektir. 

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nin onaylı sınırları içerisinde, 
farklı kurum- kuruluş (Maliye Hazinesi, Edirne İl Özel İdaresi, Edirne Be-
lediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, vd.) ile şahıslara ait parseller bulunmaktadır. Edirne 
Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) alanındaki kazı, restorasyon ve konser-
vasyon çalışmalarının daha sağlıklı olarak yürütülebilmesi için, söz konusu 
farklı mülkiyetlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devri- tahsis işlemleri için 
yapmış olduğumuz başvuru henüz sonuçlanmamıştır. Edirne Yeni Saray ala-
nındaki farklı mülkiyet durumunun giderilerek, Edirne Yeni Saray (Saray-ı 
Cedîd-i Âmire)  alanındaki tüm parsellerinın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
tahsisi- devrinin sağlanması halinde, yapılan ve yapılacak çalışmalar amacına 
ulaşmış olacaktır.

4. SONUÇ

2013 yılı çalışma programında da belirtildiği şekilde; Edirne Yeni Saray 
(Saray-ı Cedîd-i Âmire) ile ilgili arşiv-kaynak araştırmaları dışında, Saray ala-
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nında; Matbâh-ı Âmire’nin çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 
mimarî ve taşınabilir buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan mimarî 
bulgularla bu sahada var olduğunu düşündüğümüz ve Matbâh-ı Âmire ile iliş-
kili olduğunu düşündüğümüz yapıların niteliklerine ilişkin görüşlerimiz ol-
gunlaşmış, küçük buluntular da bu yapıların kullanım sürecine ilişkin önemli 
ipuçları vermiştir. Kazı sonucu ortaya çıkarılan; temiz ve atık su kanalları, rö-
garlar, ateşlikler, ihata duvarı, (sur), vb. mimarî kalıntılar, bu sahada pek çok 
alt yapı ve farklı işlevli yapının olduğuna işaret etmektedir. Bu görüşümüzü, 
elimizde bulunan ve dönemin I. Ordu kalfalarından Avadis Benliyan’ın 1905 
tarihinde hazırlamış olduğu Edirne Saray-ı Cedîd-i Âmiresi’nin vaziyet planı 
da desteklemektedir. Söz konusu planda da, Matbâh-ı Âmire’nin çevresinde, 
değişik işlevli çok sayıda yapının olduğu görülmektedir.  Saray alanında kazı 
çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz diğer alanlar olan; Su Maksemi ve çevresi 
ile Bâb-ı Hümâyûn’da da mimarî ve taşınabilir buluntular ortaya çıkarılmış-
tır. Ortaya çıkarılan alt yapı ve üst yapıya ilişkin mimarî bulgularla, her iki 
yapının (Su Maksemi ve Bâb-ı Hümâyûn’da) niteliklerine ilişkin bilinmezlik-
ler, kısmen de olsa, ortadan kalkmıştır. Elimizde mevcut eski fotoğrafların 
sunduğu bilgiler ile kazı sonucu ortaya çıkarılan bulgular, birbirini destekler 
niteliktedir. Bu alanlarda gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucu ele geçi-
rilen taşınmaz kültür varlıkları da, bu yapıların kullanım sürecine ve biçimi-
ne ilişkin bilgiler sunmaktadır. Bu yılki kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan 
alt yapı (künk, kanal, vd.) sistemleri sayesinde, Edirne Yeni Saray (Saray-ı 
Cedîd-i Âmire)’ın alt yapısı (temiz su, atık su sistemi) hakkında önemli bilgi-
ler elde edilmiştir. Ortaya çıkarılan bu mimarî bulgular, çizim ve fotoğraflarla 
belgelendikten sonra, ileriki yıllarda esaslı konservasyon- restorasyonları ger-
çekleştirilinceye kadar geçici koruma altına alınmıştır.

Taşınabilir nitelikteki kültür varlıkları (buluntular); pişmiş toprak lüleler, 
sırlı ve sırsız seramikler, çiniler, cam objeler, kurşun, mermer, madenî obje-
ler (mıh, nal, mermi, gülle, kanca, kapı menteşe aksamı, tüfek aksamı, anah-
tar, kenet, boşkovan, kurşun, kolye ucu, musluk, mermi, vd.), sikke, pişmiş 
toprak künk parçası, kiremit parçası, vd. ise; kazı evinde temizlenip tasnif 
edildikten ve kayıt altına alındıktan sonra, çizim ve fotoğraflarla belgelenerek 
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depolarda koruma altına alınmışlardır. Arkeolojik kazısı yapılan alanlarda 
ortaya çıkarılan taşınır nitelikteki buluntuların tür ve özellikleri (Matbah-ı 
Âmire, Su Maksemi ve çevresi ile Bâb-ı Hümâyûn) benzerlik göstermektedir. 
Her üç alanda da madenî buluntular sayıca en fazla buluntu grubunu oluştur-
maktadır. Bunun yanı sıra bronz, kurşun, kemik, mermer, pişmiş toprak eser-
lerde mevcuttur. Genel olarak askerî malzemeler (gülle, silâh aksamı, mermi, 
kovan ve askerî düğme vb.) ağırlıktadır. Matbah-ı Âmire’de yoğunluğu ile 
göze çarpan buluntu grupları ise sikke, lüle ve  çoğunluğunu minyatür kap ve 
kapakların oluşturduğu kemik objelerdir. Su Maksemi ve Bâb-ı Hümâyûn’da  
ise madenî eserler yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin üst dü-
zeydeki ilgi ve katkıları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi,  bu yıl da devam etmiştir. 
Bu kapsamda; saray yapılarından Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı) ile Kum 
Kasrı Hamamı’ndaki konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmış-
tır. Şimdi, restorasyonları tamamlanan bu yapıların yaşatılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması için, yukarıda da önerdiğimiz şekilde işlevlendirilme-
si gerekmektedir. Diğer yandan da, arkeolojik kazısı tamamlanmış ve proje 
süreci başlatılmış olan ve sarayın en önemli yapısı konumundaki Cihannü-
ma Kasrı’nın ihya edilerek, saray algısını güçlendirmek ve harap durumdaki 
yapının gün geçtikçe yok olmasını önlemek için çalışmaların hızlandırılması 
gerekmektedir.

Bugüne kadar gösterilen ilgi ve destek, onlarca yıl kaderine terk edilen 
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın makus talihinin değişmesini 
sağlamıştır. Umudumuz, bu ilgi ve desteğin süreklilik göstererek, Edirne 
Sarayı’nın diğer yapılarının ve dolayısıyla sarayın tamamının harabiyetten 
kurtarılması, mevcut yapıların ihtiyaç duyduğu restorasyon ve konservas-
yonlarının yapılarak ziyarete açılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının 
sağlanmasıdır.
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Çizim 2:  EYSK, 2013 yılı su maksemi ve çevresinde kazısı yapılan açmaları 
gösteren plan.

Çizim 3: EYSK, 2013 yılında Bâb-ı Hümayûn’da çalışılan açmalarda ortaya 
çıkarılan mimarî kalıntıların rölövesi.
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Resim 1: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) yapılarından Babüssade, Cihannüma Kasrı 
ve Kum Kasrı Hamamı’nın batıdan görünüm.

Resim 2: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) yapılarından Matbah-ı Amire (Saray 
Mutfağı)’nın restorasyon sonrası görünüm.
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Resim 3: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i 
Âmire) yapılarından Matbah-ı 
Âmire’nin güneyindeki kazı yapılan 
alanın kazı görünümü.

Resim 4: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire) Kazısı, Matbah-ı Âmire’nin güneyindeki 
kazı yapılan alanın kazı sonrası görünüm.
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Resim 6: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire) Kazısı, Matbah-ı Âmire’nin güneyindeki 
kazı yapılan alanın kazı sonrası görünümü.

Resim 5: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire) Kazısı, Matbah-ı Âmire’nin güneyindeki 
kazı yapılan alanın kazı sonrası görünümü.
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Resim 8: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire) Kazısı,  Su Maksemi ve çevresindeki kazı 
yapılan alanın kazı sonrası görünümü.

Resim 7: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire) Kazısı, Su Maksemi ve çevresinde kazısı 
yapılan alanın kazı öncesi görünümü.
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Resim 10: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı,  Bâb-ı Hümâyûn’da  kazı yapılan 
alanda kazı sonrası ortaya çıkan buluntular.

Resim 9: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire) Kazısı,  Bâb-ı Hümâyûn’da kazı yapılan ala-
nın kazı öncesi görünümü.
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Resim 12: Edirne Yeni Saray (Saray-ı 
Cedid-i Âmire) Kazısı, Kazı 
çalışmalarında ele geçirilen 
Osmanlı devlet armaların-
dan.

Resim 11: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire), Bâb-ı Hümâyûn’da kazı yapılan alanın ka-
panışı sırasındaki konservasyon.
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DİvRİĞİ KALESİ: 2013

Erdal ESER*
Muhammet GÖRÜR

Divriği Kalesi 2013 yılı kazı çalışmaları, 11 Temmuz- 30 Eylül 2013 tarih-
lerinde gerçekleştirilmiştir. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Kayseri Müzesi 
elemanlarından Sayın Sezai Arık katılmıştır. Kazı Ekibi, kazı evi olarak bu yıl 
Bakanlığımızca tahsis edilen kazı evinde konaklamıştır.1

2013 yılı çalışmaları; Bayrak Direği Çevresi, Sarnıç Çevresi (Kale Camii 
Güneyi), 3 Numaralı Burç, Sultan Kapısı, Sur Dışı, Yol Çalışmaları, Kazı Evi 
Çevresi, Mağara Çevresinde gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, sur dışı alan 
ve ana Kapı’dan, Divriği Ulu Camii yapı topluluğuna doğru bir yolun açılma-
sına da devam edilmiştir.2

A. Bayrak Direği

2013 yılı kazı sezonunda, Bayrak Direği bölgesinde, geçtiğimiz sezonlar-
da başlanan çalışmalara devam edilmiştir. Bu amaçla, Kale Camii’nin güneyi 
ve alanın batı taraflarında çalışmalar yapılmıştır (Resim: 1). Söz konusu bu 
açmalardan, Kale Camii’nin hemen güneyinde bulunan açmalarda, yaklaşık 
olarak 20 cm. ile 60 cm. arasında değişen seviyelerde ana kayaya ulaşılmıştır. 

* Erdal ESER, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Sivas/TÜR-
KİYE. erdaleser@cumhuriyet.edu.tr;

 Muhammet GÖRÜR, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Anka-
ra/TÜRKİYE.  mgorur@gazi.edu.tr

1 Kazı Evi, kazı alanına 5 dakikalık mesafede yer alan biri büyük, diğeri ise küçük iki eski ko-
nuttan oluşmaktadır. Tahsisi için emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

2 Yolun açılmasına önceki sezonlarda başlamış olup, diğer işlerde olduğu gibi uzun soluklu bir 
çalışmadır. Amaç, külliye ile kale arasındaki trafiği yeniden canlandırmaktır.
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1. BAYRAK BÖLGESİ

2012 yılındaki çalışmalar esnasında ortaya çıkarılan alanda, doğu ve ba-
tıda yer alan mekânların, Kale Camii’nin güneyine doğru devam ederek bir 
sokak dokusu oluşturabileceği saptanmıştır. Bayrak Direği alanında orta-
ya çıkan duvar örgüleri, yaklaşık olarak 0.60-0.80 m. arası genişlik ve genel 
olarak 0.20-2.00 m. arasında değişen ölçülerde yüksekliğe sahiptirler. Duvar 
uzunlukları 1.00 metre ile 5.00 m. arasında değişmektedir. Bu alanda ortaya 
çıkarılan duvarların altta, moloz taş kuru örgü tekniği ile örüldüğü üst kısım-
larda ise yer yer kerpiç malzeme ile yapıldığı görülmektedir (Resim: 2).

Bu alanda bulunan sırlı sırsız seramik parçaları, bazı metal buluntular ile 
birlikte, üzerinde durulması gereken önemli bir buluntu grubunu da alçı par-
çaları oluşturmaktadır. Bayrak direği bölgesinde ortaya çıkarılan yapı kalıntı-
larının çeşitli birimlerinde kullanılmış; geometrik, bitkisel ve figürlü bezeme 
ile süslenmiş alçı parçaları, bu bölümde yer alan mekânların önemli olabile-
cekleri hakkındaki en önemli kanıttır (Resim: 3).3

Bayrak direği bölgesindeki çalışmalar %80 oranında tamamlanmış du-
rumdadır.4

B. Sarnıç Çevresi 

2. SARNIÇ BÖLGESİ

Kale caminin kuzeyinde yer alan Sarnıcın çevresinde temizlik çalışma-
larından sonra, yaklaşık olarak 17.00x23.00 m. ölçülerindeki alanda seviye 
inme çalışmalarına başlanmıştır. Alandaki çalışmalara, kuzey ve güney bö-
lüm olarak iki etapta devam edilmiştir. Güneydeki çalışmalarda yaklaşık ola-
rak 1.50 m.lik bir seviyede, kuzeydeki ise 0.60 m. ile 0.80 m.lik derinliklerde 

3 Bu bölüm, kale içerisindeki konumu nedeni ile en korunaklı alan olup haremi ve belki de 
divanı barındırıyor olma ihtimali bulunmaktadır. Tahrip edilmiş olsalar da, bu bölümden 
gelen kaliteli malzeme, bu fikri destekler niteliktedir.

4 Yüksek bir platform hâlindeki alanın batısında bir çevre duvarının varlığına işaret eden ka-
lıtılar mevcuttur. Kalın duvarlar âdeta bir üçüncü sur görünümündedir. Gelecek sezonlarda 
açılmayan bu bölümler de kazılarak ortaya çıkarılacaktır. Genel çalışmalara paralel olarak bu 
alanda zemin kontrolü için detaylı çalışma planlanmaktadır.
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ana kayaya rastlanmıştır (Resim: 4). Bu alanda ana kaya üzerine oturtulmuş, 
genişlikleri 0.60-0.70 m., uzunlukları ise 1.00 m. ile 7.00 m. arasında değişen 
duvar kalıntılarına rastlanmıştır (Resim: 5). Alandaki çalışmalar sırasında ana 
kayaya oyulmuş, farklı ölçülere sahip 10 kuyu ortaya çıkarılmıştır. Kuyuların 
ağız çapları 0.80-1.20 m. arasında, derinlikleri ise 0.80-2.50 m. arasındaki de-
ğişmektedir ve kuyuların kar kuyusu/depo olarak kullanıldığı tahmin edil-
mektedir (Resim: 6).5 Çalışma süresinin son bulması sonrası, güvenlik nedeni 
ile kuyular, demir mazgallarla kapatılmıştır.

Bu bölgedeki çalışmalar yeni başlamış olmakla birlikte, ana kar kuyusu-
nun varlığından hareketle, alanın, bir sarnıçlar ve depolar bölgesi olması söz 
konusudur. Kayaya oyulmuş büyük sarnıç, örtüsü günümüzde yıkık olan 
kaya mezarı ve yer yer görülen kan çukurları, bu bölümde antik bir tapınak/
kurban alanı olabileceğini düşündürtmektedir.6 

C. 3 Numaralı Burç7 

Ana kapının kuzeyinde ve yaklaşık olarak 25.00 metre uzaklıkta, 3 numa-
ralı burç olarak adlandırılan bölümde temizlik çalışması sonrası, 14.00x23.00 
m. ölçülerinde bir açmada seviye inme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 7). Bu 
alanda ortaya çıkan duvar kalıntıları nedeniyle açmanın,  doğu ve güneye 
doğru genişletilmesine karar verilmiştir. Bu bölgede, yaklaşık olarak 0.60 m. 
ile 3.00 m. arasında değişen ölçülerde seviye inme çalışmaları yapılmıştır.

Çalışmalar sırasında, 3 numaralı burcun doğu tarafında, bir yapı açığa çık-
maya başlamıştır. Doğu-batı yönünde uzanan iki ve kuzey-güney yönünde 
uzanan bir mekân temizlenerek açığa çıkarılmıştır. Söz konusu yapıda, batıda, 
yaklaşık olarak 0.90 m. ölçülerindeki bir açıklıktan orta mekâna girilmektedir. 

5 Kazı sezonu sonunda, güvenlik nedeni ile kuyuların ağızları demir şebeke ile kapatılmıştır.
6 Konu, gelecekte yapılacak çalışmalarla aydınlık kazanacaktır.
7 Bu alanda kazı yapılamaya başlanmasının nedeni, yakında başlayacağı düşünülen restoras-

yon çalışmalarına yardımcı olabilecek verilere ulaşılması içindir. Surun arkasındaki duru-
mun nasıl olduğunun anlaşılması gerekmektedir ve bu alandaki çalışmalara devam edilerek 
konu hakkındaki bilgi daha da artırılacaktır. 
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Yaklaşık olarak 2.50x3.00 m. ölçülerinde olan bu mekânın, zeminden 1.00 m. 
yüksekliğe kadar olan bölümü sıva üstü kırmızı boya ile kaplıdır (Resim: 8).

3.3 NUMARALI BURÇ ÇEVRESİ

Orta mekânın kuzeyinde,  yaklaşık olarak 2.60x2.60 m. ölçülerinde ikinci 
bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânın doğu duvarı moloz taş, diğer du-
varları ise tuğla malzeme ile örülmüştür (Resim: 9). İkinci mekânın duvar yü-
zeyinde de kırmızı boya kullanılmıştır. Kuzey duvarı orta bölümde bulunan 
niş içerisinde kırmızı boya ile yapılmış basit çarkı felek motifi bulunmaktadır. 
Bu mekânın kuzey, güney ve batı duvarları içerisinde künk hatları ortaya çı-
karılmıştır. İkinci mekânın batı tarafında yaklaşık olarak 1.30x2.30 m. ölçüle-
rinde bir mekân daha açığa çıkmıştır. Bu mekânın kuzey duvarında da künk 
hattı yer almaktadır.

Orta mekânın batı tarafında, kuzey-güney yönünde uzanan üçüncü bir 
mekân ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık olarak 2.00x3.00 m. ölçülerindeki bu 
mekânın duvarları, moloz taş örgülüdür (Resim: 10). Batı tarafındaki mo-
loz taş duvar içerisinde iki açıklık bulunmaktadır. Bu açıklıklardan kuzey-
de yer alanın içerisinde künk hattı bulunmaktadır. Örtüsü bulunmayan bu 
mekânların, hamam olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.8

 

D. Sultan Kapısı

2013 sezonunda, bu alanda yapılan çalışmaların amacı, molozun boşaltı-
larak kapının açılmasıdır. Bu doğrultuda sürdürülen çalışmalarda öncelikli 
olarak kuzeyde yer alan basamaklar genişletilerek kapının arkasındaki yü-
kün hafifletilmesi amaçlanmıştır.9 Sultan kapısında yaklaşık olarak 6.00x8.00 

8 Yapılan kazı çalışmaları ile birlikte, Divriği Kalesi içerisinde, özel hamamı bulunan yapıların 
bulunduğunu gösteren bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu, alana ilişkin özel bir durum ve öz-
gün bir veridir. Takip edilmektedir.

9 Sur arkasında bulunan yaklaşık 8 m.lik moloz dolgunun bu bölümde çok dikkatli bir şekilde 
boşaltılması gerekmektedir. Kapı alanından doğuya doğru basamaklama çalışmaları yapıla-
rak, duvara binen yükün ve basıncın azaltılmasına çalışılmaktadır.
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m.lik açmada, yaklaşık olarak 1.80 m. kadar seviye inme çalışması yapılmıştır 
(Resim: 11). Seviye inme çalışması sonlarına doğru güneyde büyük boyutlu 
bir kemer ortaya çıkmaya başlamıştır.10 Sultan Kapısı, eğimin fazla olması ve 
dolgu malzemenin çok olması nedeniyle 2013 yılı kazı sezonunda tam olarak 
açılamamıştır.11

 Kapının ortaya çıkarılan bölümünden, 2013 ve daha önceki sezonlarda bi-
riken molozlar çuvallara doldurularak dışarı çıkarılmıştır. Surun dışına çıka-
rılan moloz dolu bu çuvallar, sultan kapısının hemen altında bulunan yamaca 
istiflenerek olası toprak kayması ve surdan kopabilecek taşların oluşturduğu 
tehlikeleri önlemek amacıyla setler oluşturulmuştur.12

 

4. SULTAN KAPISI BÖLGESİ

E. Sur Dışı

Sultan kapısının güneyinden başlayarak, ana kapıya kadar olan bölüm-
de, 0,60 m. ile 0.80 m. arasında değişen derinliklerde seviye inme çalışmaları 
yapılmıştır. Bu alandaki çalışmaların amacı, surların oturduğu zemini ortaya 
çıkararak yapılacak olan restorasyon çalışmalarına yardımcı olabilmektir.13

 

F. Yol Çalışmaları 

Divriği Ulu Camii ile Ana Kapı arasında, kaleye ulaşımı kolaylaştırmak 

10 İlgili kapının açılması, sur içi alanda kazı sonucu oluşan molozun dışarıya çıkarılması için 
önemlidir. Bununla birlikte, kapı etrafında yapılan çalışmalar, kapının birden fazla inşa dö-
nemi sonucu günümüz şeklini aldığını göstermektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi, 
kapalı olan kapının açılması sonrası mümkün olacaktır. Kapının hemen arkasında ve güney 
duvarda bulunan ve kemerinin üst bölümü açılan derin nişin bir kitabe barındırıyor olma 
olasılığı söz konusudur. 

11 Kapı kemerinin üstte yaklaşık olarak 1.00 m.lik bölümündeki dolgu çıkarılmış ve kapı açıl-
maya başlanmıştır. 2014 sezonunda büyük ölçüde açılacağı değerlendirilmektedir.

12 Söz konusu set için hurda kamyon lâstikleri tedarik edilmiş ve geçici set, hem lastikler hem 
de moloz dolu çuvallar kullanılarak yapılmıştır. Bu alandaki çalışmaların bitirilmesi sonrası 
kaldırılacaklardır.

13 Restorasyon projesinde bu bölümde yapılması planlanan çalışmalar kapsamında, sur temel-
lerinin görülmesi önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalarla, anılan bölümde sur dibinin açıl-
ması gerçekleştirilmiştir. 2014 sezonunda ana kapı kuzeyinde çalışmalara devam edilecektir.
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amacıyla açılmakta olan yolun genişletme çalışmaları yapılmıştır.14 Bu çalış-
mada yol yaklaşık olarak, 1.50 m. ile 3.00 m. arasında değişen ölçülerde ge-
nişletilmeye çalışılmıştır. Yaklaşık olarak 250 metrelik kısmında genişletme 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.15 

G. Mağara ve Çevresinde Yapılan Çalışmalar
Bu sezon mağara ve çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmaları ger-

çekleştirilmiştir. Mağara içi ve dışı yoğun bir çalışma ile temizlenmiş ve daha 
kullanışlı hâle getirilmiştir. Bunlarla birlikte, mağaradan kaleye çıkışta yer 
alan kaygan kaya yüzeyin, ziyaretçiler ve alanda çalışan ekip üyeleri için ya-
rattığı tehlikenin giderilebilmesi için mağara çıkışına, yerden bağımsız kendi 
ağırlığı ile ayakta durabilen ahşap bir merdiven yapılmıştır (Resim: 15).16 

BULUNTULAR

2013 yılı, küçük buluntu açısından yoğun sezon olmuştur. Seramikler en 
önemli ve en kalabalık buluntu gurubunu oluşturmakla beraber bu yıl ya-
pılan çalışmalar sırasında;  taş kabartma kitabe levhası, çini levha parçaları,  
mühür,  alçı bezeme parçaları,  sikkeler (Selçuklu-Osmanlı),  cam bilezik par-
çaları,  yüzük ve yüzük parçaları, kolye-küpe ucu,  raptiye,  kemer tokası (Os-
manlı),  yüksük, metal obje, nal,  küçük çan parçası,  cam boncuk, cam yüzük, 
pişmiş toprak oyun taşı, ağırşak,  üç ayak ve parçaları, bronz yüzük parçası 
kazı envanterine alınmıştır. Bulunan eserlerden 73’ü, envanterlik Eser olarak 
Sivas Müzesi’ne teslim edilmiştir.17 

14  İlgili yolun açılmasına 2012 sezonunda başlanmıştır. 
15 Adı geçen yol ve Sultan Kapısı çalışmaları paralel olarak sürdürülmektedir. 2013 çalışma se-

zonunda genişletilen yol, ziyaretçiler hatta zaman zaman araçlar tarafından da kullanılmıştır. 
Bu trafiğin arttırılması hedeflerimiz içerisinde bulunmaktadır. Yol, kazı alanından molozun 
uzaklaştırılması için önemlidir.

16 Özellikle kazı dönemlerinde, ayda ortalama 500 ziyaretçi söz konusudur. Ramazan ayı içe-
risinde aktif olan Kale Camii’ne çıkan cemaatin de rahat bir şekilde çıkabilmesi için ahşap 
bir merdivenin yapılması amaçlanmıştır. Geçici bir çözüm olup istendiği an kaldırılabilecek 
şekilde kendi ağırlığı ile ayakta duran bir kurgu amaçlanmıştır.

17 2013 yılı çalışmaları; Cumhuriyet, Gazi ve Karabük üniversiteleri Sanat Tarihi Bölümü öğ-
rencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Alan Sorumluları Celal Çetin-Oktay Gündogdu; 
Kazı evi sorumlusu Ali Aydoğan; Kazı deposu sorumlusu Özge Atakuru, Ekip sorumlusu 
Erdal Hasar, Alan fotoğraf sorumlusu İbrahim Tatar’a ve tüm ekip üyelerine, özverili çalış-
maları için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
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Çizim 1: Bayrak bölgesi.
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Çizim 2: Sarnıç bölgesi.
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Çizim 2: Sarnıç bölgesi. Çizim 3: Burç.
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Çizim 4: Sultan kapısı.
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Çizim 4: Sultan kapısı. Resim 2: Kale Camii güneyi, duvar örnekleri, genel görünüm.

Resim 1: Kale Camii güneyi, güneye bakış, genel görünüm.
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Resim 4: Sarnıç çevresi, doğuya bakış, genel görünüm.

Resim 3: Bayrak direği çeversi, alçı bezeme örnekleri, genel görünüm.
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Resim 5: Sarnıç çevresi, ikinci platform, doğuya bakış, genel görünüm

Resim 6: Sarnıç çevresi,  kuyular, güvenlik önlemi sonrası, genel görünüm
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Resim 7: 3 numaralı burç, kuzeye bakış, genel görünüm.

Resim 8: 3 numaralı burç, orta mekân, doğuya bakış, genel görünüm.
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Resim 9:  3 numaralı burç, köşk hamamı, kuzeye 
bakış, genel görünüm.

Resim 10: 3 numaralı burç, güney mekân, güneye bakış, genel görünüm.
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Resim 11: Sultan kapısı, güneye bakış, genel görünüm.
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DEMİRKÖY FATİH DÖKÜMHANESİ KAZISI
2013 YILI ÇALIŞMALARI

Nurcan YAZICI METİN*
  Ü. Melda ERMİŞ
  Akın TUNCER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
adına, 12.07.2010 tarih, 2010/708 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen 
Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2013 yılı çalışmaları, 1 Temmuz 2013 ta-
rihinde başlatılmış ve 22 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nden öğrenci ve öğretim 
üyelerinin katıldığı 2013 yılı kazı çalışmalarında Bakanlık temsilcisi olarak İs-
tanbul Türbeler Müze Müdürlüğü uzmanı Gürkan Birgün yer almıştır. 

Giriş

Fatih Dökümhanesi’ndeki ilk çalışmaları, 2001 yılında dönemin Kırklareli 
Müzesi Müdürü Zülküf Yılmaz başlatmıştır. Kurtarma kazısı ve çevre düzen-
lemesi ile başlayan bu çalışmalar 2003 yılından itibaren “Kırklareli, Demir-
köy/Samakocuk Osmanlı Dönemi Demir Dökümhanesi Araştırma-Kazı ve 
Restorasyon Projesi” adıyla Kırklareli Müzesi Müdürlüğü’nce, Türk Bilim Ta-
rihi Kurumu’nun öncülüğünde sürdürülmüştür. 2003-2007 yıllarında yapılan 
kazı çalışmaları sırasında Dökümhane’nin çevre duvarlarına bitişik yapıların 

* Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fa-
kültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bomonti Yerleşkesi, Şişli-İstanbul/TÜRKİYE. e.mail: nurcihan-
yaz@hotmail.com

 Yrd. Doç. Dr. Ü. Melda ERMİŞ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
Laleli-İstanbul/TÜRKİYE.

 Okt. Dr. Akın TUNCER, İstanbul Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Vezneciler-İstanbul/
TÜRKİYE.
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bir bölümü ve mescit ortaya çıkarılmıştır. 2008 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi adına Prof. Dr. Günhan Danışman 
başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında kazı başkanı Danışman’ın ve-
fatı nedeniyle 2009 yılı kazı sezonunda Kırklareli Müzesi tarafından avlu ile 
üretim alanı arasında bulunan istinat duvarı onarılmıştır. Demirköy Fatih Dö-
kümhanesi kazı çalışmaları 2010 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adına, Nurcan Yazıcı başkanlı-
ğında bir ekiple yürütülmektedir. 

Fatih Dökümhanesi olarak tanınan dökümhane, yaklaşık on bin met-
rekarelik bir alanı kaplamaktadır. Aralarında yaklaşık 7 metrelik kod farkı 
bulunan,  iki düzleme oturan yapılar, köşelerinde çokgen burçları bulunan 
surlarla çevrilidir (Çizim: 1). Kuzey yönden taç kapıyla ulaşılan üst sette, av-
luya açılan yaşam ve hizmet alanları (dökümhane çalışanlarının kullandığı 
hamam, çeşme, barınma birimleri vb.) ile mescit yer almaktadır. Bu birimlerin 
güneyindeki alt kotta ise üretimle ilgili donanımlar bulunmaktadır. Üç büyük 
birimden oluşan üretim alanında, ortadaki büyük işlikte demir ergitme fırın-
ları yer almaktadır. Kazı çalışmaları sonucunda yapılar, temel/duvar seviye-
sinde açığa çıkarılmıştır.

2013 Sezonu Çalışmaları

2013 yılı kazı çalışmaları, 2012 yılında bildirilen çalışma programı 
dâhilinde, planlandığı üzere Dökümhane’nin üretim alanında, bu alanın 
doğu yönündeki plan karelerde ve avlunun doğu yönünde yürütülmüştür 
(Çizim: 2; Resim 1).1 Üretim alanının doğu yönündeki, sınırları daha önceden 
belirlenmiş, 10x10 m²lik VII-H, VII-I, VII-J, VII-K, VIII-H, VIII-I, VIII-J, VIII-K 
ve IX-H, IX-I, IX-J kodlu plan karelerde çalışma yapılmıştır (Resim: 2; Resim: 
3). Avlunun ise doğusunda, yüzey temizliği ve zemin yoklaması şeklinde ça-
lışmalar sürdürülmüştür. 

1 2013 yılı kazı çalışmaları 15 kişilik bir ekiple yürütülmüştür. Mimar Sinan Üniversitesi’nden 
Kübra Baş, Seher Bingöl, Sibel Bingöl, Elif Bilen isimli 4 öğrencinin katıldığı kazı çalışmala-
rında, kazı sezonu boyunca toplam 20 yerel işçi/usta ile çalışmalara devam edilmiştir.
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Fatih Dökümhanesi’nin tescilli alanı içinde öncelikle ot temizliği yapılarak 
çalışmalara başlanmıştır. Her yıl yoğun bir bitki dokusunun, çalılık ve diken-
lerin sardığı alanda 2013 sezonunda da aynı bitki yoğunluğuyla karşılaşılmış-
tır. Alanın kaba ot temizliği ilk günlerde tamamlanmaya çalışılmış olmakla 
birlikte, kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak alanın temizliğine devam edil-
miştir. Ot temizliğinde öncelik, planlanan kazı çalışmalarının yürütüleceği 
üretim alanının doğu yönüne verilmiştir. 

Tahkimatın Güneydoğu Burcu ve Üretim Alanının Doğu İşlik Mekânı 

(VII-I, VII-J, VII-K, VIII-I, VIII-J, VIII-K Plan kareleri)

Kazı alanının güneydoğu yönünde yer alan, bir bölümü 2007 kazı sezonu 
çalışmalarında açılan, VII-K plan karesine tekabül eden burcun 2013 sezonun-
da güney ve batı kısmı belirlenerek ortaya çıkarıldı (Resim: 4). Moloz taş ve 
kireç harcıyla inşa edilmiş burcun duvar örgüsünde belirlenen hatıl yuvaları, 
duvarı güçlendirmek için belli yüksekliklerde ahşap hatıllar atıldığını göster-
mektedir. Burcun dış kontörünün belirlenmesi çalışmasıyla eş zamanlı ola-
rak, tabaka tabaka boşaltılan burcun içindeki dolgu toprak içinde yanık ve 
killi toprak tabakasının yanı sıra batı duvarının doğu yönünde yoğun cüruf 
kalıntısına rastlanmıştır (Resim: 5). Burada aynı zamanda muhtelif miktarda 
ve büyüklükte çiviler, demir parçaları, kiremit parçaları ve kırık seramik par-
çaları tespit edilmiştir. 

2013 yılı çalışmalarında üç bölümden oluşan üretim alanının doğu birimi 
üzerinde yoğunlaşılmıştır. Kabaca VII-I, VII-J, VII-K ve VIII-I, VIII-J, VIII-K 
plan karelerinde yer alan bu birim / mekân basit dikdörtgen bir plan göster-
mektedir. VII-K plan karesi güney yönünde seviye inildikçe burcun köşesiyle 
birleşen, güneye doğru devam eden ve doğudaki üretim alanının doğu duva-
rı olduğu anlaşılan bir duvar tespit edildi (Resim: 6). Yaşam ve üretim alanı 
arasındaki kot farkını destekleyerek hem istinat duvarı vazifesi gören hem de 
üretim alanının doğu biriminin / mekânının kuzey duvarını oluşturan duvar 
sırasının varlığı kazı öncesinde toprak yüzeyinde belli olmaktaydı. Burçtan 
batıya doğru devam ettiği anlaşılan duvar sırası kademeli olarak açıldı. Özel-
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likle ağaç ve bitki köklerinden dolayı epeyce tahribat görmüş olan bu duvar 
sırasının VII-K’dan VII-J ve VII-I’ya doğru devam ederek buradan güneye 
doğru köşe yaptığı belirlendi. Dışarıya bakan yüzlerde kaba yonu taş, iç dol-
guda moloz taş ve kireç harcının kullanıldığı duvarın mukavemetini artırmak 
için kullanılan ahşap hatılların yuvaları tespit edildi. VIII-I plan karesinde or-
taya çıkarılan kapı açıklığı ve basamaklarla doğu işlik mekânının üretim ala-
nındaki rampaya bağlandığı görüldü (Resim: 7). VIII-J plan karesinde yapılan 
çalışmalar sırasında, çok tahribat görmüş olsa da, doğu biriminin doğu-batı 
doğrultusunda uzanan, güney duvarının bir bölümü açığa çıkarıldı. Kısacası 
işlik alanı olması muhtemel alanın doğu yöndeki burçtan batıya doğru de-
vam eden duvar sırası iki plan kare boyunca uzanmakta, sonrasında güneye 
doğru dönerek bu çevrili alanın kuzey ve batı sınırını belirlemektedir. Batı 
yönde basamaklarla ulaşılan kapı açıklığı yer almaktadır. Alanın güney ve 
doğu yönünde de duvar sırasının devam ettiği, ancak tahribat görmüş oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Güneydoğu kısmında duvar takip edilememektedir.

Üretim alanının doğu mekânında, kuzey duvarından ~3,5 metre uzaklıkta, 
35x53 cm. ölçülerinde, yaklaşık 2 metrelik mesafelerle yerleştirilen dört ayrı 
sundurma taşı belirlenmiştir (Resim: 8). Bu taşlar mekânın kuzey duvarı ile 
bu sundurma taşları arasındaki alanının sundurmayla örtülü olduğunu gös-
termektedir. Mekânın kazısı sırasında elde edilen yoğun miktardaki kiremit 
kırıkları ve az sayıda da olsa tüme yakın kiremitler bunu desteklemektedir. 

Üretim alanının doğusunda yer alan birimin/mekânın kazı sonrasında 
belirlenen en önemli özelliği, hemen hemen orta kısmında aksları biraz kayık 
olmakla birlikte karşılıklı duran, atnalı formunda, ateş tuğla ve kireç harcıyla 
inşa edilmiş, ilk belirlemelerimize göre işlik olması muhtemel iki mimarî ka-
lıntıdır (Resim: 7). 

Üretim Alanına Ulaşımı Sağlayan Kaldırım 

(VII-I, VII-H, VIII-I, VIII-H, IX-I, IX-H)

Yoğun olarak kazı çalışmalarının yürütüldüğü üretim alanının doğu biri-
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mi/mekânı dışında, VII-I, VII-H, VIII-I, VIII-H, IX-I, IX-H plan karelerindeki 
çalışmada üst kotta yer alan yaşam ve alt kotta yer alan üretim alanlarının 
bağlantısını sağlayan taş döşeli bir kaldırım ortaya çıkarılmıştır. 2012 kazı 
kampanyasında ortaya çıkarılan demir ergitme ve indirgeme fırınlarının bu-
lunduğu ana üretim alanındaki rampanın bir basamakla bu kaldırımla birleş-
tiği 2013 sezonunda tespit edilmiştir (Resim: 9). 

 

Avlunun Doğu Yönündeki Zemin Yoklama ve Yüzey Temizliği Çalışmaları

2011 yılında avlunun batı yönünde yüzey temizliği ve seviye belirleme ça-
lışmaları yapılmıştı. 2012 sezonunda da avluda çalışmalar devam etmiş; VI-F, 
VII-F,III-G, III-H, IV-I, V-I plan karelerinin güney yönünde çalışılmıştır. 2013 
sezonunda da avlunun doğu yarısında zemin yoklaması ve yüzey temizliği 
şeklinde çalışmalar yürütülmüştür. 

Çevre Düzenleme Çalışmaları

242 ada / 25 parsel olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda kazı ruhsatı veril-
miş olan alanın tam sınırlarının belirlenmesi, bu yıl yapılan çalışmalar arasın-
dadır. Kırklareli Müzesi tarafından Fatih Dökümhanesi ile ilgili çalışmaların 
başlatıldığı 2002 yılında, öncelik sur izlerinin takip edilebildiği alana verilmiş; 
bu kısım tel örgü içine alınmış; çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları ya-
pılmıştır. 2013 yılı kazı kampanyasında tel örgü ile belirlenmiş alanın doğu 
yönünde tel örgü dışında kalan alanın da aynı parsele dâhil olduğu belirlen-
miştir. Demirköy ilçesi Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden uzman çağırılarak 
kazı alanının sınırlarının tam olarak tespit edilmesi sağlanmıştır. 

Alanın doğu yönünde, tel örgü dışında kalan, geniş bir üçgen oluşturan bu 
kısımda yoğun bitki dokusu ve özel mülkiyete ait arsada yer alan kavaklığın 
devamı niteliğinde kavak ağaçları yer almaktaydı. Ayrıca 2003 ve 2004 sezon-
larında yapılan kazı çalışmalarında çıkan hafriyat toprağının da bu alana bo-
şaltıldığı görüldü. Alandaki yoğun bitki dokusu ve eski hafriyat topraklarının 
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temizlenmesi Demirköy Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan 
görüşmeler sonucunda bilâbedel yaptırılmıştır. Temizlik çalışmaları sonra-
sında demir kazıklar çakılarak tel örgü içerisine alınan yeni alan kazı alanı-
na dâhil edilmiştir. Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra kazı alanının 
kuzeybatı yönündeki girişte,  özel mülkiyete ait arazi içerisinde bulunan ve 
içerisinde kazı çalışmalarında kullanılan el arabası, kazma, kürek gibi araç 
ve gereçlerin muhafaza edildiği konteyner yeni çevrelenmiş alana taşınmıştır 
(Resim: 10).

Arkeojeofizik Çalışmalar

2013 sezonu içinde ve sonraki dönemlerde çalışılacak alanların daha net 
belirlenmesi için jeofizik çalışmaları yaptırılmıştır. İstanbul Üniversitesi, Je-
ofizik Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel deneti-
minde avluda ve üretim alanında, ölçüm yapmaya uygun alanlarda jeoradar 
(yerradarı) yöntemi kullanılmıştır. Kazı süresi içinde teslim edilen jeoradar 
sonuç raporuna göre planlanan çalışma programının çok dışına çıkmamak 
koşuluyla avluda VI-I açmasının kuzeyinde 2x2 metrekarelik sondaj açılmış-
tır. Yaklaşık olarak 80 cm. kadar seviye inilmiştir. Sondajda kuzeybatıdan gü-
neydoğuya doğru uzanan üzeri açık, taş bir atık su kanalı açığa çıkarılmış, 
fotoğraflanarak tespit edilen kanalın üzeri jeotekstille kapatılmıştır.

Kazı Alanındaki Koruma ve Onarım Çalışmaları

Koruma ve onarım çalışmaları yüksek mimar Erdoğan Cambaz kontro-
lünde yürütülmüştür. 2013 sezonu çalışmaları sırasında üretim alanının gü-
neydoğusunda açığa çıkarılan duvarlar üzerinde konservasyon çalışmaları 
yapılmıştır. Yoğun bitki örtüsünün tahribatının yanı sıra ortaya çıkarılan du-
varların uzun süre toprak altında kalmasından dolayı bağlayıcı harçların özel-
liğini yitirdiği, buralarda çözülmeler ve akmalar olduğu anlaşılmıştır. Açığa 
çıkarılan duvarların bölgede sert geçen kış koşulları düşünülerek; duvarların 
üzerine binecek kar ve yağmur yükü de hesaba katılarak derzleri onarılmıştır. 
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Ayrıca duvarların üst sırasındaki taşların bağlayıcılığı artırılmıştır. Bu doğ-
rultuda öncelikle duvarların üzerindeki toprak ve bağlayıcılığını yitiren harç 
kalıntıları temizlenmiş, sonrasında kullanılacak harcın yüzeye daha iyi yapış-
ması için duvarlar yıkanarak üzerindeki toz tabakası giderilmiş, son olarak 
da konservasyonu yapılmıştır. Bu onarımlarda hidrolik kireç, elenmiş dere 
kumu ve taş tozundan oluşan harç kullanılmıştır. Duvar yüzeylerinde yapı-
lan derz onarımlarında kullanılan harçların yüzeyleri sert fırçalarla fırçalan-
mış; doku farklılıkları giderilmeye çalışılmıştır (Resim: 11-12).  

Kazı alanının kuzeybatı yönünde bulunan ve alana su sağlayan tuğla ka-
nalda meydana gelen dökülmeler de bu sezonda onarılmıştır. 

 2013 sezonu kazı çalışmaları sonunda, bölgenin yoğun geçen kış şartla-
rına karşı geçici bir önlem olarak kazı alanında bu yıl açılan bütün alanlar 
jeotekstil keçe ile kapatılmıştır. Örtülerin üzeri hidrolik kireç şerbeti ve taşla 
sabitlenmiştir.

2013 Buluntuları

Demirköy Fatih Dökümhanesi’nde 2013 yılı kazı çalışmaları sırasında, her 
sezon olduğu gibi Dökümhane’nin işlevine uygun olarak çok sayıda demir 
buluntu ele geçirilmiştir. Bu sezon buluntuları arasında farklı boyutlarda 
gülleler, mermiler, üretimle ilgili demir donanımlara ait olması muhtemel 
parçalar, amorf demir parçalar, farklı ebatta çiviler açığa çıkarılmıştır (Resim: 
13). Osmanlı endüstri arkeolojisini belgeleyen somut veriler olan bu parçalar-
dan bir kısmı iyi durumdadır. Bir kısmı ise tanımlanamayan demir parçaları 
hâlindedir. 

2013 yılı buluntularını oluşturan derece, gülle ve mermilerle ilgili ilk ta-
nımlamalar ateşli silâhlar konusunda uzman Salih Atalay ve yüksek metalürji 
mühendisi H.Murat Ermiş’in verdiği bilgiler neticesinde yapılmıştır. 

Dökümhane’de bu sezon ele geçirilen buluntular arasında gülleler ve mer-
miler büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. 
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2013 yılı buluntularından 48 adet envanterli eser belirlenmiştir. Bunlar 1 
adet derece (üretimle ilgili parça), 11 adet gülle ve 36 adet mermidir. 2 gülle 
VII-I, 2 gülle VII-J, 5 gülle VII-K, 2  gülle VIII-J açmasından çıkarılmıştır. Mer-
miler ise 6 adet  VII-I, 1 adet VII-J, 15 adet VII-K, 7 adet VIII-I, 2 adet VIII-J, 
5 adet VIII-K’dan ele geçirilmiştir. Demir buluntuların hepsi 19. yüzyıl ikinci 
yarısına tarihlendirilmektedir.  

DMR 2013 VII-I MDN 1 kodlu buluntu, 121,5 cm. uzunluğunda, 19 cm. 
eninde döküm tekniğiyle yapılmış birleşebilen üç parçadan oluşan derece 
parçasıdır. Parça dökümünde, kalıp hazırlamada kullanılır. Kısa kenara yakın 
konumda, bir tanesi kırılmış, bir tanesi mevcut iki yanda birer kol / tutamak 
yer almaktadır. Parçanın iç kısmı bir tarafı içbükey girintili plâkalarla, 13x18.5 
cm. boyutlarında dikdörtgenlere ayrılmıştır.

Döküm tekniğiyle yapılmış gülleler farklı boyutlardadır. Güllelerde barut 
doldurma deliği ve bu deliklerin iki yanında kaldırılması için kullanılan tuta-
maklar mevcuttur. 11 adet güllenin çapları 21-28 cm. arasında değişmektedir. 
Ağırlıkları ise 23-58 kilo arasındadır. 

2013 sezonu kazı çalışmalarında bulunan 36 adet top mermisi iki farklı 
formdadır. Ağırlıkları 2,5 kg.dan 6 kg.a kadar; yükseklikleri ise 14,2 cm.den 
21,5 cm.ye kadar değişmektedir. Bunlardan bir grup döküm tekniğiyle ya-
pılmış, kuyruktan dolan top mermisidir. Kalıba döküm tekniğiyle yapılmış 
parçaların eksenlerinde birleşme izleri görülmektedir. Üzerlerinde yer alan 
kuşaklar merminin namluya daha iyi uymasını sağlamanın yanında, atıldı-
ğında merminin kendi ekseni etrafında dönmesini de sağlayarak tesirini artır-
maktadır. Diğer bir grup döküm tekniğiyle yapılmış merminin kovanlarının 
ağız ve dip kısmı küresel formlu olup gövdelerinde iki sıra hâlinde dairevi 
formlu girintiler/yuvalar bulunmaktadır. Bu girintilere yerleştirilen çeşitli 
madenlerden yapılan aparatlarla yivli top içinde oturması ve kolay fırlatılma-
sı sağlanmaktadır. Her iki tip mermi sadmeli tipte olup yivli toplarda kulla-
nılmaktadır.

Etütlük eserler arasında değerlendirilen 25 adet parçadan 19 tanesi misket 
gülle; 1 adet çivi üretim profili olması muhtemel parça, 1 adet küçük maşa (?), 
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1 maşa, 1 tel üretimi (?) ile ilgili parça, 1 sikke ve 1 dirhem bulunmaktadır. 
DMR 2013 IX-I MDN 2 kodlu 26 cm. uzunluğunda, tutamak kısmının biri kı-
rık olan demirden yapılmış maşa; DMR 2013 VI-K MDN 1 kodlu, çivi üretim 
profili olması muhtemel parça (yassı dikdörtgen demir profilden uzun ince 
şeritler kesilip, dövülerek çivi yapıldığı bilinmektedir); DMR 2013 VII-I MDN 
23 kodlu 12,2 cm. uzunluğunda demirden yapılmış iki parça hâlindeki küçük 
maşa ile çapları 2,7 cm.den 6,6 cm.ye kadar değişen misket gülleler buluntu-
lar arasındadır.  Ayrıca DMR 2013 VIII-I SK 1 kodlu yarısına yakın bir kısmı 
mevcut olan Avusturya İmparatorluğu’na ait 1 kreuzer ile DMR 2013 VII-I 
MDN 24 kodlu silindirik kesitli üstü kubbemsi, H.(1)280 / M.1863/1864 tarihi 
yazılı 10 dirhem de 2013 yılı etütlük buluntulardandır. 

 Ayrıca birbirini tamamlamayan, amorf nitelikte çok sayıda demir 
parçaları ve çiviler, keramik parçaları, korkuluk şebekesi parçaları, lüle, cam, 
porselen, grafit kap parçaları da 2013 yılı kazı çalışmaları sırasında bulun-
muştur.

Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

Buluntuların restorasyon ve konservasyonu ekip üyesi, konservatör ve 
restoratör Yurdanur Akpınar (M.A.) sorumluluğunda yürütülmüştür.

Kazı süresi boyunca, dövme ve dökme tekniği ile yapılmış farklı ebat ve 
formlarda 47 adet envanterlik,  24 adet etütlük eser üzerinde konservasyon ve 
restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılan gözlemler neticesinde, objeler üzerinde toprak, kalker ve demi-
roksit oluşumları tespit edilmiştir. Objelerin hammaddesinin demir olması 
sebebiyle korozyon tipi ve uygulanan çalışma prensibi aynı doğrultuda pa-
ralellik göstermiştir. Buluntuların kaba temizliği kazı alanında yapılmış, son-
rasında objeler üzerindeki korozyon (toprak, kalker, demiroksit) tabakaları 
objelerin boyutlarına göre belirlenmiş olan, dişçi motoru ve matkap yardımı 
ile objelerin yüzeyinden uzaklaştırılmıştır. Uzaklaştırılan korozyonun tekrar 
nüksetmemesi için koruyucu olarak %10’luk ve %20’lik tannik asit çözeltisi 
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hazırlanarak korozyonun pasifizasyonu gerçekleştirilmiştir. 1 adet 19. yy. ait 
sikke cam yünü kalemi ile temizlenerek % 10’luk Paraloid B72 ile koruma 
altına alınmıştır.

Teşekkür: Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nden müdür yardımcısı Fikret Macit, Kırklareli Müzesi çalışan-
ları, İl Özel İdaresi çalışanları; Demirköy belediye başkanı Muhlis Yavuz, DE-
KAD başkanı Sırrı Tayan, Demirköy Orman İşletme Şefliği çalışanları ve tüm 
Demirköy halkı.  
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Resim 2: Demirköy Fatih Dökümhanesi. Kazı çalışmalarına başlamadan önce çalışma yapılacak 
alanın durumu, VII-VIII-IX H, I,J,K plan kareleri. (Güneybatıdan).

Resim 1: 2013 sezonunda açığa çıkarılan alanın son durumu.
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Resim 4: Kazı çalışmalarına başlamadan önce VII-K plan karesi, burcun güneybatı yönü.

Resim 3: VII, VIII-I plan kareleri batı yönü. İşlik alanının dış çevre duvarı.
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Resim 6: VII-K plan karesindeki burcun güney yönü ve güneye doğru devam eden duvarın du-
rumu. 

Resim 5: VII-K plan karesindeki burcun içi. (Kuzeydoğu yönden).
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Resim 8: VII-I plan karesinde açığa çıkarılan sundurma taşı.

Resim 7: İşlik alanının batı duvarı ve üzerindeki kapı açıklığı.
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Resim 10: Kazı alanının doğusundaki ek alanın son hâli.

Resim 9: Avlu ile üretim alanı arasındaki bağlantıyı sağlayan, VII-VIII-IX, H, I’ daki taş döşeli 
rampa.
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Resim 12: Konservasyon sonrası burcun durumu.

Resim 11: Kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkarılan duvarda konservasyon çalışmaları.
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Resim 13: Misket güllelerden örnekler.
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ELAIUSSA SEbASTE: 2013 ExcAvATION AND 
CONSeRVATION WORKS

Eugenia EQUINI SCHNEIDER*

The most significant field investigations and restoration activities pursued 
during the 2013 campaign were concentrated in  the city’s Episcopal  Basilica 
that faces the eastern side of the Agora complex  and  in the areas  of the Small  
Baths  and of the domestic and artisanal quarter located  on the southern side 
of the promontory. The archaeological investigations were completed with 
restoration and conservation activities and underwater prospections in the 
location of the first shipwreck cargo identified in 20121 ( Fig. 1).  

EPISCOPAL BASILICA  

Inside the Great Baths’ proto-Byzantine Basilica 2013 field investigations 
concerned  the Northern nave.  But before starting the excavation works it 
was necessary to carry out an extensive restoration, by recomposing and 

* Eugenia EQUINI SCHNEIDER, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, P.le A. Moro 5, 00185 Roma/ ITALY.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcimiz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Sayın Melek 
Yıldızturan ile su altı çalışmalarının ikinci yılında da bizimle olan Adana Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulundan Sayın Kenan Beşaltı ve kazı başkan yardımcımız Urfa Üniversitesinden 
Sayın Muharrem Oral’ın bu sene bizlerle olmalarından memnuniyet ve onur duyduğumuzu  
belirtmek isterim. Aynı zamanda bizden yardımlarını esirgemeyen Kızkalesi Belediye Başka-
nı Sayın Necati Kale’ye, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Korer Özbenli’ye 
ve sağladığı bütün sualtı ekipmanı için Asdenizcilik Şirketi  Genel Müdürü Sayın Selahattin 
Bekmezoğlu’na da huzurlarınızda  teşekkür ederim. Son olarak bir kez daha Elaiussa Sebaste 
Kazı ekibine teşekkűrlerimi sunmak isterim.

1 E. Equini Schneider, Elaiussa Sebaste 2013, ANMED 12,2014, 31-37. A.Naspi- M.Conti, Considerazioni 
preliminari sulla “Basilica delle Grandi Terme” di Elaiussa  Sebaste”, Scienze dell’Antichità , in primt.
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reconstructing the sections at risk of the Basilica’s northern perimetral wall 
which was in a serious state of instability. Indeed the integrity of the road 
overlooking the area, that is the present roadway of the Ayas village, which 
at the time of its construction had been directly built on top and supported by 
the ancient structures, was in risk of collapsing.   

 The investigations have allowed to almost completely bring to light- after 
removing the various layers of collapse – the central section of the northern  
nave (Fig. 2), also decorated, like the baptistery- by an opus sectile pavement, 
subdivided into twelve panels with various geometrical patterns. The panels 
are separated by cornices of limestone slabs according to a design very 
frequently found in the entire Eastern area, and decorated by small central 
emblemata created by changing the layout setting of the small tiles used in 
composing the carpet2. A bench originally panelled with limestone slabs and 
added in a second phase as attested by its stratigraphic data compared to 
those of  the floor, ran along the northern wall of the nave and was most 
likely related to neophytes’ waiting prior to the rites that took place in the 
baptistery.  

On the southern side of the nave are completely exposed the architectural 
elements that originally divided the central nave from the northern one. Many 
of  these can be considered as pertaining to the Roman bath complex within 
which the ecclesiastical structure was built such as certainly the stylobate 
which  was  possible to date, thanks to ceramic findings, to the age of emperor 
Hadrian.   

The discovery, under a column, of various marble fragments pertaining 
to an ambon, the elevated platform with a parapet from which, in a basilica, 
sacred texts were read and hymns were sung or used by the bishop for his 
sermons, have allowed to make a hypothesis for its reconstruction (Fig. 3).  

2 Very similar is the Xanthos  East Basilica’s opus sectile pavement: M.P. Raynaud , Corpus of the Mosaics 
of Turkey, Lycia.  Xanthos,1, The East Basilica Geographical Index, Journal of Mosaics Research,4, 2011, 
61-71.                        
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The ambon must have originally been placed in the axis of the central 
nave, in conformity to the Constantinople typical  layout of liturgical spaces, 
and was reached by two short flights of steps3.

In spite of the scarcity of ceramic fragments or of other datable findings- 
and even if archaeological evidence has been compromised in the central and 
southern areas of the complex by modern agricultural works- it is possible to 
draw some considerations concerning the basilica’s life.  In fact it is possible to 
retain that this building was used from the second half/end of the 5th century 
A.D. until the middle of the 7th century when, most likely, the earthquake that 
in that period hit South-Eastern Anatolia, caused the first great collapse: this 
must have concerned the central nave and certainly also the upper floor of the 
northern one and its roof. After this event the column shafts were deliberately 
aligned at the sides of the two naves to contain the debris that was purposely 
piled up in the northern nave. 

 A group of eight coins pertaining to Emperor Constans II (641-668 A.D.) 
(Fig. 4) found right under the slabs of the ambon and probably contained 
in a wooden box of which a few fragments have been conserved as well as 
its corner reinforcements, provide a terminus post quem  for the dating of the 
creation of the great accumulation of rubble.

This probably was carried out to free the central nave from the collapsed 
architectural elements and maybe to facilitate the construction of a new 
ecclesiastical structure inside the central apse of the complex. In fact  to assure 
the saint’s memory, the area of the apse was hastily re-organized  with the 
construction of the small chapel, brought to light in the year 2011 campaign 
with walls roughly built using re-employed materials, and raised in the area 
which once had been occupied by the main altar.

The restoration activities particularly concerned  the central apse and the 

3 This proposal of  reconstruction is due  to Dr. M.Ricci.  See  G.Roux , La Basilique de Campanopétra,  
Salamine  de Cypre  XV , Paris 1998, 141-184 .
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northern opus sectile floor  and the Baptistery’s apse wall where also the frame 
of the large window that must have given light to the room was repositioned.

Some limestone blocks belonging to the baptismal font- and originally 
lined with a veneer of slabs of proconnesian  marble were replaced in their 
original position, thus partially reconstructing the actual height of the basin 
( Fig. 5).

Field investigations, as already mentioned, concerned other significant 
sectors of  Elaiussa’s urban lay-out  such  the domestic and artisanal quarter 
and the so called Small Baths, rising on the South-Eastern sector of the 
promontory.

DOMESTIC AND ARTISANAL QUARTER 

The 2013 activities in the domestic and artisanal quarter located on the 
southern side of the promontory were focused on the northern area of the 
sector excavated so far4 (Fig. 6). Here three rooms, set around what must 
have been a porticoed area, have been brought to light  (Fig. 7 taken from 
a drone);  to date only the south-western side with a pavement in limestone 
slabs belonging to both the central open area and to the surrounding porticoes  
has been excavated.  The latter – as attested by the finding of tiles – must have 
originally been covered by a roof; the portico was columned, as attested by 
column shafts, arch pieces, fragments of bases and of re-employed capitals of 
doric and  ionic order found during the excavations. 

A pillar in the centre of the investigated area worked as a corner structure 
supporting, along with the columns, a second floor. 

On the basis of ceramics sherds, the levels of collapse following the 
abandonment of  the structures can be dated to the second half  of the 7th 

4 V. Iacomi, “Private Architecture and Building Techniques at Elaiussa Sebaste, lsauria (Rough Cilicia) in 
Late Antiquity and Early Byzantine Period. A Methodological Approach” M. Tekocak (ed.) , Studies in 
Honour of  K. Levent Zoroğlu,  Antalya  2013, 313 328.
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century AD. However all of the rooms reveal  the existence of a complex 
stratigraphy, not different from that found in the investigations of other units 
of the quarter with different levels of occupation that can be dated back to the 
1st century AD.

It  is possible to make a hypothesis on the original extension of the 
portico (Fig. 8) the validity of which will be verified with the continuation 
of the excavations as well as its nature,  whether it was pertaining to a single 
house block or –as it seems more probable- represented a public open space 
connecting distinct units.   Despite it not being yet entirely investigated, the 
portico represents an interesting result as to the plan of the district: the layout 
of terraces brought to light in the previous campaigns is deeply affected by the 
orography of this urban sector, which did not allow for a regular planning; the 
presence of a porticoed area, with at least three rooms/units opening towards 
it, suggests the presence of a more regular planning in the central part of the 
promontory.  

Several  laser-scanner surveys have been carried out in this area to also 
construct a tridimensional  model of the complex (Fig. 9).

SMALL BATHS

At the site of the so-called Small Baths, situated to the North-East of 
the residential quarter, at the edge of the great sand dune that covers the 
entire central area of the promontory, the investigations have concerned in 
particular the access road to the complex and the  area north of the vaulted 
covered rooms (vestibule, tepidarium, caldarium) brought to light during the 
2012 campaign. Three new rooms have been identified , that can be certainly 
considered as the cold sector of the Baths and  a large service area situated  
westward (Fig. 10)

These structures also confirm the existence of various chronological phases 
of the Baths complex, the first construction date of which can be ascribed to 
the end of the 2nd – beginning  of the 3rd Century AD.
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During the 4th  Century some partial modifications took place with the 
construction of new rooms or the transformation of those existing. To this 
phase is to be ascribed, also found during the 2013 campaign, a polychrome 
mosaic floor, discovered in bad state of preservation during the last days of 
the campaign and of which  has been presently brought to light the south-
western side (Fig. 11). The room in which it was found can be probably 
identified as the Baths apodyterium and, as attested by a column segment set 
into the mosaic, was used for other functions after the Baths were dismissed 
in the 6th century AD. 

The mosaic carpet presents a double-band cornice of geometric patterns, 
widely circulated in the whole Cilician area and in general in the Near 
East in Late Antiquity. The inside field, on the basis of the small fragment 
brought to light, seems to be part of a composition with circular medallions 
and trapezoidal panels within which there was most probably a figurative 
decoration  representing the Seasons.  The latter is suggested  by the presence 
of a Greek fragmentary inscription with  the letters  me..porinè  which can be 
integrated as metoporinè  that is Autumn  (Fig. 12).

UNDERWATER PROSPECTIONS AND GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS

Also during the 2013 campaign the archaeological research was completed 
by underwater prospections which are essential  not only to collect data 
pertaining to the city’s commercial traffic and economy, but also for the 
reconstruction of the ancient landscape since they allowed to acquire 
information on the coastal evolution, and on the zone’s wind and current 
flows.

The investigations were concentrated in the area of one of the two 
shipwreck cargoes identified in 2012.  The area  has been delimited with a 
sunken 16 sq. m. grid (Fig. 13) and all the materials have been surveyed and 
geo-referenced  (overall, amphorae of  Roman imperial age (2nd 3rd  century 
A.D) from Aegean, Western (especially Iberical) and local origins. In spite 
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of the difficulties due to poor visibility and to the extremely high degree of 
sea concretions on the materials, cleansing has been carried out by means 
of a water dredge   and some significant samples have been collected and 
brought to surface to be subject to restoration   The monitoring of the sea-front 
of Elaiussa was integrated by the collection and study of data related to the 
coastal morphology. During the mapping of the sea-areas under investigation 
and in relation to a correct geo-referencing of the underwater findings, the 
whole profile of the sea-land line along the entire promontory has been  
recorded which allowed to establish a detailed plotting of the coastal line 
which has been reconstructed in an ortho-photo of the promontory.

Furthemore Ground Penetrating Radar (GPR) and Electrical Resistivity 
Tomography (ERT) geophysical investigations have been carried out to identify 
the rock base beneath the silting-in sediments of Elaiussa Sebaste’s ports and 
to define the strata with a correlation with the results of the borings carried 
out last year.
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Fig. 3: Episcopal Basilica: Proposal of reconstruction of the ambo.

Fig. 2: Episcopal Basilica: The northern nave.
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Fig. 5: Restoration works in the Baptistery.

Fig. 4: Episcopal Basilica: Coin of Emperor Constans II (641-668 AD.).
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Fig. 7: South-eastern side of a porticoed area in the domestic and artisanal quarter.

Fig. 6: Domestic and artisanal  quarter, view from south-east.
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Fig. 9:  3D Model of the domestic and artisanal quarter north-eastern sector.

Fig. 8: Plan of the domestic and artisanal quarter with the supposed extension of the portico.
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Fig. 11: Small Baths : remains of a mosaic floor.

Fig. 10: Plan of the Small Baths on the promontory.
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Fig. 13: Underwater prospections: grid over the area of the first shipwreck cargo.

Fig. 12: Small Baths mosaic: fragmentary Greek inscription.
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THE 2012 AND 2013 ExcAvATION AND
RESEARcH cAMPAIgNS AT IASOS

Marcello SPANU*

The 2012 Excavation and Research Campaign1

Excavation Activities

AGORA

As for the 2011 campaign, the main excavation activities in 2012 were 
concentrated in the area of the agora, one of the most significant monuments 
of the city, whose life lasted from the Early 2nd millennium B.C. to the 
Early Medieval period (Fig. 1). The investigation was intended at a better 
understanding of the latest phases of life of the area, from the Roman era to 
the 13th century AD: these phases are, in fact, actually quite unknown because 
in the excavations conducted up to now the attention was concentrated on 
earlier periods. 

The widest area object of excavation is located in the Northern Stoa, 
where the trench opened in 2011 has been enlarged reaching, at the end of the 
campaign, the total dimensions of m 20 x 20 (Fig. 2). The investigated levels 
are pertaining to a complex stratigraphy datable from the Early Byzantine 
period to the Seljukid period, that is to say, as already mentioned, the ages less 
known for Iasos. This year’s investigation concerned mainly the Byzantine 

* Marcello SPANU, Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze dei Beni Cultu-
rali (DISBEC), Largo dell’Università s.n.c., 01100 Vıterbo/ITALY.

1 The 2012 excavation and research campaign at Iasos was held from 3rd August to 5th October. 
Our Government Representative was dr. Funda Ünal, from Bursa Museum, who helped and 
supported us in any way and whose presence was really fundamental for the achievement of 
our work. I would like to give my thanks to the Italian Institutions (Università degli studi della 
Tuscia, MIUR, MAE) and to our private sponsors that supported the 2012 campaign of research 
at Iasos and, last but not least, to the archaeologists, the architects and the restorers that worked 
this year on the site.
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phase (the later periods having been uncovered last year) and reached, at the 
end of the campaign, the Late Roman levels. The stratigraphic excavation 
made it possible to outline the diachronic development of this sector of the 
Agora during a range of approximately seven centuries. 

In the Late Roman / Early Byzantine phases the investigated sector of 
the Northern Stoa revealed to be occupied by small dwellings, composed 
by one or two rooms, of whom only some stretches of walls are preserved. 
The walls were built with a poor technique, using small blocks – some of 
which reused from the Roman Agora – connected with mortar of low quality; 
other parts of these buildings, maybe functioning as stables, were instead 
built in wood and therefore only the post holes (average Ø cm 15) dug in 
the soil remain  (Fig. 3). The described structures were concentrated within 
the portico, while in the area towards the open air central part of the Agora 
the presence of Byzantine buildings appears to be more scanty: only two 
rooms, sharing the same characteristics as the already described ones, have 
been identified, but partially investigated. Beneath the Byzantine dwellings 
a complex stratigraphy, composed by numerous different levelling layers, 
amassed during the centuries in order to fill up to the level of the stylobate, 
has been brought to light but not excavated yet.

The excavation gave important results also in order to better understand 
the Roman phase of the Agora, even if only the prosecution of the excavation 
will allow for more detailed information. Unfortunately, in this sector of the 
Northern Stoa, unlike the already excavated one located to the East, the portico 
was destroyed and almost totally spoiled in antiquity. Only the stylobate 
blocks remain in situ, whereas all the architectural elements of the elevation 
of the portico disappeared. Significant evidences of robbing activities can 
be seen on the stylobate, where a few blocks were taken away, while others 
were only slightly moved, but later left in place, perhaps due to a change of 
programme: from the wedges still lying under a block in order to remove it 
with a lever it is clear that the spoiling work was started but not accomplished  
(Fig. 4).
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As far as the excavation testifies, all the magnificent marble entablature of 
the Western sector of the Northern portico, consisting of two rows of columns, 
one running along the open space of the square, the other in intermediate 
position with columns resting on square bases, disappeared. During the 2012 
campaign it was possible to discover only one piece of the cornice and a base 
of column: but a large number of small broken fragments pertaining to the 
Roman building’s elevation were found scattered all around the area and 
even re-employed in the Byzantine structures. Other elements were certainly 
broken and burnt in kilns in order to obtain lime.

Among the findings uncovered in this sector, datable to a wide chronological 
range from the Archaic to the Byzantine era2, and consisting in pottery, 
marble fragments, portions of inscriptions, metals, glass, etc., it is remarkable 
the discovery of some Archaic terracotta antefixes, one of which depicting 
a bearded male mask still bearing traces of the original colours. Within the 
collapse of a Late Byzantine wall, consisting of stones of various shapes and 
dimensions, a marble fragmentary slab decorated with a high relief profile of 
a horse head has been discovered (cm 18,2 x 10,8 x 3,4) (Fig. 5). This fragment, 
clearly reemployed as building material, is directly comparable – according 
to its size, material and style – to three other portions of an important Archaic 
relief that have been uncovered in the past in different spots of the Agora of 
Iasos. The best preserved slab (measuring cm 157 x 75 x 23,5) was discovered 
in 1971 on the opposite side of the Agora, not far from the Bouleuterion, 
and is now on display in the Museum of Milas. The relief depicts a series 
of charioteers on bigae, two of which run leftwards and one in the opposite 
direction. At the present time we have no idea of where the Archaic building 
decorated with these slabs was located, but it is very probable that it was a 
temple of very relevant proportions.

2 The most ancient findings must, of course, be considered as residual and may not give chro-
nological clues. But a few of them are worth to be mentioned because they testify for funda-
mental phases of life preceding the construction of the Roman Agora.
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A second intervention within the area of the Agora was carried out in 
a sector of the Eastern Stoa, where the excavations of some years ago have 
been left unfinished. The target was not only to conclude an old excavation, 
but also to give to this portion of the portico better and easier conditions 
for a general fruition3. A quadrangular structure datable to the Late Roman 
period has been brought to light: it was built of un-mortared stone fragments 
and had a sort of entrance on its south side. The structure must be probably 
interpreted as a furnace and adds new important information on the later 
phases of occupation of the Agora, when different sectors of the porticoes 
were reused for performing artisanal and industrial activities4. The furnace 
was resting directly upon the marble slabs of the Roman pavement of the 
Stoa, which is very well preserved in this sector and bears a few tabulae 
lusoriae carved on the surface. After having redacted a thorough photographic 
and graphic documentation, the small furnace has been dismantled so as 
to widen the exposed area of the portico. During this work, a small marble 
statue, comparable to the so-called Hera of Ephesos (Hüftbauschtypus) has 
been discovered (Fig. 06).

“TRIPARTITE BUILDING” 

The second area investigated in 2012 is the so-called “Tripartite Building”, 
a huge monument composed by three aligned wide rooms, formerly covered 
by barrel vaults, facing the Eastern Stoa of the Agora5. The function of 
this building is still to be understood and up to date only not convincing 
hypothesises have been proposed. Main aim of the excavation in this area 
was therefore the better understanding of the architectural layout of the 
“Tripartite Building” and of its chronological phases of life. 

3 Actually, a large portion of the Northern sector of the Eastern Stoa was still obstructed by the 
presence of unexcavated levels, that made it even difficult to reach the excavated Northern 
Stoa. 

4 Other furnaces were uncovered in the Southern portico, but all of them except one (still vi-
sible not far from the so-called Caesareum) were dismantled by the excavators in order to 
expose the Roman levels of the Agora. 

5 Before the present activities, the building has been only partially excavated in 2006.
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Digging activities were concentrated in the central room, particularly in its 
rear sector6. Its occupation lasted from the Roman period until the 12th-13th 
centuries, when the whole building was completely filled with a thick layer 
of soil. The investigations made it possible to uncover structures pertaining to 
the different phases of life of the monument and mainly to understand that, 
during the Byzantine age, the room was divided into two not-communicating 
parts by a transversal wall oriented North-South: this transformation testifies 
an important change in function of the building. In the easternmost sector, 
indeed, a rectangular productive structure (perhaps a furnace) constructed 
with dry stone walls and covered by a vault in bricks was installed: this 
structure can be dated to the 7th century AD, as demonstrated by the 
associated findings, above all by the uncovering of a silver Sassanid coin.

After removing the Byzantine fillings, the floor of the Roman phase has 
been brought to light (Fig. 7). It was paved with a black and white mosaic, 
of which only very scanty remains are still visible, whereas its preparation, 
consisting of small pebbles connected with mortar, is very well preserved. 
The excavation revealed that, during the Late Roman phase, the room was 
organized into two different sectors, separated by two marble pillars built 
against the lateral walls: the forward sector, directly facing the portico of the 
agora was accessible by the main door; the rear sector, entered by the passage 
between the pillars (m 3,34), was characterised by the presence of niches in 
the rear wall. 

Concerning the pillars, they were composed by superimposed blocks, one 
of which bearing two Byzantine invocations carved on the inner face of the 
passage. But the extraordinary importance of these two pillars rests mainly 
on other reasons, because they belong to a wider group of inscribed blocks, 
discovered in the past, where Hellenistic decrees for citizens are carved7. The 

6 The complete excavation of this room is impossible due to the presence of a large olive tree 
grown inside it. 

7 The previously discovered pillars are preserved in the Balık Pazarı Müzesi. For information 
concerning the texts of the decrees, see G. Maddoli, (with R. Fabiani, M. Nafissi), “Epigrafi di 
Iasos. Nuovi supplementi, I”, in La parola del passato 62, 2007, pp. 248-271.
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peculiarity of these texts is the fact that they mention the place where the 
decrees should have been carved, “the parastades”, that is to say the blocks 
placed on the pillar of (presumably) the entrance of the Maussolleion (Fig. 8). 
It is therefore an accepted fact that a monument (of course of public nature) 
dedicated to the renowned satrapos of Caria, Maussollos, existed at Iasos, 
even if its original location and exact shape is still unknown8. The pillars 
discovered in 2012 in the “Tripartite Building” share the same particular 
S-shaped plan of the already known blocks and are inscribed on the sides 
facing the lateral walls of the room, so that they were not readable nor visible 
within the Roman building. This situation clearly demonstrates that the 
two pillars were dismantled from the original monument and reassembled 
in the Roman phase, as testified by the couples of Greek letters carved on 
the adjoining blocks, intended at facilitating the reconstruction. Compared 
to their original position, in the new arrangement the pillars were rotated 
of 90 degrees. Thanks to the presence of the Greek letters (in fact numbers) 
we have the possibility to infer that the total height of the pillars should be 
approximately m 3,63;  furthermore it is possible to reconstruct their decorative 
mouldings, which bring a new important source of comparison for the history 
of the 4th century BC architecture.

Topographic Researches

As the existing plan of Iasos was redacted in the past using outmoded 
and obsolete methodologies, commonly adopted in the old excavations, 
an important target of the new Direction is to realize a renewed precise 
and georeferenced general archaeological plan of Iasos. The final aim is to 
produce a digital and detailed map, using all the available modern techniques, 
where all the archaeological evidences visible on the promontory and in the 
surrounding area (including the village) will be included9. This demanding 

8 The original location of this building has not been ascertained yet; but maybe it was not very 
far from this area.

9 It is important to stress that in the existing plans of the ancient city only the main buildings 
are registered (sometimes also in a wrong position or with wrong dimensions), whether a 
large part of the numerous emerging structures do not appear.
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task started in 2012 and of course it will require a few seasons to be concluded. 

In this campaign a balloon, specifically equipped to obtain zenital photos 
to be developed with appropriate softwares in ortophotos, photomosaics and 
then digital drawings has been utilized. The first area where this system has 
been tested is the Agora, obtaining so very detailed photographs of the several 
structures and buildings pertaining to three thousand years of the history of 
Iasos (Fig. 9). In such a way a general measured photomosaic of the whole 
agora has been redacted. 

This methodology has been tested in other archaeological areas, as the so-
called “Propylea”, a huge monument on the southern side of the peninsula: 
the wide building was documented with photos taken at different heights 
(Fig. 10).

Parallel to these activities the topographical and architectural analysis of 
so-called “Castle on the Isthmus”, carried out by a team of architects from 
Sapienza (University of Rome)10, went on. This project aims at outlining 
the chronological development of the buildings inside the castle and of the 
castle itself, from the Late Classical period until the Turkish conquest. The 
different buildings still visible have been analysed and a virtual diachronic 
reconstruction of the monuments present in this area, like the Roman Baths, 
has been redacted. In the course of this year’s survey, as it frequently occurs 
in Iasos, checking the materials employed in the later buildings, an important 
fragmentary inscription has been discovered: it consists of a Hellenistic decree 
mentioning an altar dedicated to Zeus Patroos, whose location maybe was in 
the nearby.

Among the graphic and topographic works, the research carried out 
by architects of the Politecnico of Turin in the Basilica on the Acropolis 
occupies a very important place as it belongs to the activities aimed at 
virtually reconstructing monuments investigated in the past. The church, 
uncovered more than thirty years ago, unfortunately is not in a good state 

10 The team is coordinated by prof. Dr. Alessandro Viscogliosi.



582

of preservation. The existing documentation is not very exhaustive as it was 

redacted using methods and drawing techniques of that period. Thanks to a 

new accurate analysis of the existing data and through the help of modern 

techniques it has been possible to redact and integrated plan of the basilica 

with the reconstruction of the patterns of the mosaic floors (Fig. 11) and to 

propose a virtual reconstruction.

Promotion, Enhancement and Fruition of the Archaeological Site

The general lines for the next years’ work at Iasos aim at a reorganization 

and a better arrangement of the archaeological site, in order to improve the 

conditions of visibility of the ancient monuments and to provide safety for the 

visitors. A wide project, centred on the Agora, which is the most impressive 

and largely visited sector of the ancient city, is in preparation: within this 

project a visitors’ path and a better display of the extant structures pertaining 

to different chronological phases are foreseen. On that perspective in 2012 

our intervention was concentrated on a deep trench, excavated in 1970 and 

left without protection, located on the back of the Southern Stoa of the Agora. 

A radical cleaning from all the trees and bushes grown inside the trench has 

been done, so as to redact new graphic and photographic documentation of 

the extant remains (pertaining to different periods, from the Hellenistic to the 

Roman ages); then the most dangerous sectors were refilled with pebbles. 

Concerning scientific publications, in 2012 an important monograph by 

Nicoletta Momigliano (University of Bristol) has been published in the series 

“Missione Archeologica di Iasos”, with a review of the main discoveries 

pertaining to the Bronze Age made by Doro Levi and Clelia Laviosa during 

their excavations of the 1960s and 1970s. This volume provides important 

new evidence for the study of Anatolian settlement history.
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2013 Research Campaign11

The 2013 Campaign at Iasos was held according to the specific targets 
indicated by the General Direction, without carrying out any excavation 
activity. Most of these works were intended at a better understanding of the 
overall situation of the ancient city in order to plan future investigations and 
fruition projects.

Topographic Research

A great prominence has been given to graphic and topographic researches, 
as general maps and detailed plans of the monuments are largely missing at 
all or lacking important details.

For what concerns the redaction of the new Archaeological Map of Iasos, 
in 2013 the work progressed and covered totally the area of the promontory. 
The necessity of redacting a renovated plan of the ancient city was imposed 
not only by specific scientific requirements, but also by practical needs. The 
urgent requests of the Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, related 
to the expropriations procedures to be achieved for the main buildings of 
Iasos yet included within private properties, were prevented by the fact that 
the existing cadastral plan is not updated and the placement within this plan 
of the ancient monuments is not correct. Moreover the topographic ground 
control points used for redacting this map are now lost. 

In order to realize the new map adopting innovative methodologies, criteria 
and instruments, in 2012 a new topographic net based on 7300 topographic 
ground control points positioned and measured with a dual-frequency GPS 

11 The 2013 research campaign at Iasos was held from 9th August to 9th October. The permis-
sion given by the Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (nr. 94949537-160.01.02(48) 
– 155125, 06.08.2013) did not allow to conduct archaeological excavations in this campaign: 
therefore our activities were limited and many researchers, who had to be involved in exca-
vations, did not participate to the campaign. Our Government Representative was dr. Servet 
Karamahmut from Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü of Trabzon. The vice direc-
tor was Şevki Bardakçı from Muğla Üniversitesi
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and a Total Station had been redacted. Starting from these points a precise 
DTM (Digital Terrain Model) of the whole promontory has been created, 
calculating the contour lines for the graphic description at a height distance 
of 1 m (Fig. 12). This project is the basis for a digitally-produced relief map, 
which will be useful for landscape modelling, city modelling and visualization 
applications. The work has been integrated by the use of an hesacopther, 
furnished of a professional digital camera, employed for photogrammetric 
plot of specific areas (Fig. 13). 

Parallel to this activity the thorough survey carried out on the ground 
made it possible to identify and precisely locate 216 ancient monuments and/
or structures, most of which completely unknown to the scientific literature 
and absent from the cadastral map. All of them have been studied and 
provided with graphic and photographic documentation. This work, apart 
from its archaeological importance, will have important consequences also 
for the protection and safeguard of the site.

In the meantime the activity of detailed topographical plotting of specific 
archaeological areas that have been investigated in the past had been pursued, 
adopting innovative and modern methodologies and procedures.   

Particularly, the planimetric detailed mapping of the Agora, including 
all the structures pertaining to the different periods brought to light until 
now, has been completed and later digitized and imported in AutoCad. The 
elevation of various walls within the area of the Agora has been documented 
through close-range photogrammetry and photo-modelling system.    

Topographic activities were extended also to the main structures of the 
Castle on the Isthmus and to the shrine of Zeus Megistos, that were not yet 
adequately documented.   

Parallel to the topographic work, the detailed and measured drawings of 
architectural elements of the Roman Agora (Bases, Columns, Friezes, Cornices) 
and of the theatre have been redacted, also with the help of photogrammetry 
techniques.    
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All the above described activities are connected to the high necessity of 
carrying out new analytic studies on the main monuments of Iasos (most 
of which are unfortunately still unpublished), in view of a new editorial 
programme that is under elaboration. Moreover, such a work is absolutely 
necessary in order to dispose of an appropriate base for elaborating correct 
and durable restoration and consolidation projects.

Promotion, Enhancement and Fruition of the Archaeological Site

The promotion of the fruition of Iasos is one of the main objectives of our 
mission since the beginning and in 2013 the activities in this direction went 
ahead. 

Under this perspective, the main area of intervention was the Agora, 
whose reorganization must be intended as a real priority. For static but also 
aesthetic reasons, the dry masonry walls built in the past in the Western and 
Eastern Stoa using ugly concrete blocks for retaining the unexcavated sectors 
have been dismantled and rebuilt, always in dry masonry, but using stone 
blocks of different shapes that can be clearly distinguished from the ancient 
structures. 

Within the works of reorganization of the Agora, new fences and metal 
gates have been realized so as to better protect the area and also to improve 
the general visibility of the monument. The small path leading to the entrance 
of the Agora from the main road has been completely renovated and covered 
with pebbles.  

Moreover, 322 stone and marble blocks, some of which decorated, that 
had been amassed in the past decades without order in the central area of the 
Agora were all documented and then moved to different specific thematic 
deposits. The blocks, some of which fragmentary, may be classified as follows: 
74 architraves, 39 architectural fragments, 120 column shafts, 53 cornices, 3 
column bases and 20 blocks. This work will allow for a better visibility of the 
monument and was also necessary in order to plan future excavations. 
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Furthermore extensive works of cleaning from growing vegetation the 
main monuments of Iasos have been carried out in the public areas so as in 
private sectors, with the kind permission of their owners12. These activities 
were conducted under the constant supervision of archaeologists, who took 
care also of redacting new graphic and photographic documentation of 
selected sites. The main areas of intervention were: the Agora (10.300 m2); 
the so-called sanctuary of Artemis Astias (3.200 m2); the sanctuary of Zeus 
Megistos/Eastern Basilica (2.500 m2); the houses near the Theatre (1.100 m2); 
the sanctuary of Demeter and Kore (550 m2); the outside wall of the Castle on 
the Isthmus (5.000 m2).

As for the previous campaign, some ancient trenches that were left open 
in the area of the Agora, were refilled so as to guarantee an adequate safety 
for the tourists. Finally, in order to promote a better fruition of the site, new 
didactic panels to be placed in the main spots of the archaeological site are 
in preparation, following the new rules dictated by the Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü.

Restoration and Consolidation Activities
Urgent consolidation works have been carried out in the area of the agora, 

where some structures had serious static problems that, without a prompt 
intervention, may have brought the walls themselves to a sudden collapse. 
Consolidation activities were concentrated in the Western Stoa and in 
the area immediately behind it for a total length of 45 linear metres. They 
were conducted under the supervision of architects who adopted modern 
techniques, using specific non-invasive materials and with the surface rather 
recessed (“in sottosquadro”) so as to clearly distinguish the restored portions 
from the ancient ones.   

As for every season, a selected group of findings (pottery, marble, metal 
objects, etc.) preserved in the Warehouses of the Excavation House has been 
cleaned and consolidated or restored. 

12 I must thank the Milas Belediye Başkanlığı for sending a few workers for four days who hel-
ped in the cleaning of the walls of the Castle on the Isthmus. 
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Analysis, Study and Documentation of Findings

Various findings coming from the excavations conducted in the past are 
under examination with the aim of redacting exhaustive publications. In 2013 
pottery, metal objects and other materials coming from the area of the Agora 
(2011-2012 campaigns), from the House of Mosaics (1997; 2003 campaigns) 
and from the Sanctuary of Demetra and Kore (1967 excavations) have been 
classified, studied and documented.

The scientific study of the stone and marble fragments – most of which 
consisting in architectural decoration, inscriptions, tombstones - pertaining to 
the Akarca Collection has been concluded: these blocks have been transported 
to the Excavation House in 2011 by Milas Museum and in 2013, always with 
the kind help of the personnel of Milas Museum, they have been transferred 
inside the Balık Pazarı Müzesi.

The epigraphic team (directed by prof. M. Nafissi) continued the study 
and documentation of inscriptions coming from different sectors of the 
ancient city, preserved either in the Excavation House Warehouses and in 
Milas Museum.
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Fig. 1: Plan of Agora.
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Fig. 3: Plan of excavation area in Northern Stoa of Agora.

Fig. 2: Excavation area in Northern Stoa of Agora (Photomosaic, 2012).



590
Fig. 5: Archaic horse head.

Fig. 4: Stylobate of Northern Stoa of Agora (detail).
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Fig. 7: “Tripartite Building”: the pillars of Maussolleion.

Fig. 6: Marble statue (type: Hera of Ephesos).
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Fig. 8: “Tripartite Building”: a pillar of Maussolleion with inscription.
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Fig. 9: Balloon on the Agora.

Fig. 10: “Propylon area”: aerial view.
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Fig. 11: Basilica on the Acropolis: restored plan (D. Peirano, E. Garberoglio).
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Fig. 12: General map of Iasos (2013).
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Fig. 13: Hesacopter on the Castle of Acropolis.
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STRATONİKEİA 2013 YILI ÇALIŞMALARI
Bilal SÖĞÜT*

Stratonikeia, Muğla İli Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi’nde, Yatağan-
Milas karayolunun 7. kilometresinde yer almaktadır. Kent içinde bulunan ya-
pıların tarihsel dağılımı ile uyumlu olacak şekilde 2013 yılında farklı alanlar-
da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim 
elemanı, uzman, öğrenci ve işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür1. 
Yapıların temizliği ve çevre düzenlenmesinin haricinde kazı, konservasyon, 
restorasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalar, ağır-
lıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye 
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve Pamukkale Üniversitesi2 tara-

* Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Denizli/TÜRKİYE. (bsogut@pau.edu.tr)

1 Bu yıl Pamukkale, Selçuk, Adnan Menderes, Ankara, Ahi Evran, Muğla, Anadolu ve Mersin 
Üniversiteleri’nden Arkeolog, Sanat Tarihçi, Mimar, Epigraf, Kimyager, Zoolog, Botanikçi, 
Jeolog, Antropolog ve Harita Kadastro Mühendisi öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler kat-
kıda bulunmuşlardır.

2 Ekip üyelerinden Prof. Dr. Turan Kaçar, Prof. Dr. Raşit Urhan, Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. 
Dr. Asuman Baldıran, Prof. Dr. Olcay Düşen, Doç. Dr. Ahmet Tolga TEK, Doç. Dr. Osman 
Kunduracı, Yrd. Doç. Dr. Murat Aydaş, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Te-
kocak, Yrd. Doç. Dr. Osman Doğanay, Yrd. Doç. Dr. M. Altay Atlıhan, Dr. Coşkun Daşbacak, 
Dr. Selda Özgün Cirtil, Dr. Zeliha Gider Büyüközer, Dr. Aytekin Büyüközer, Dr. Hüseyin 
Köker, Öğr. Gör. Koray Alper, Öğr. Gör.  Fatma Şenol, Uzman Ali Yaşar, Arş. Gör. Banu Yıl-
maz, Arş. Gör. Tunç Sezgin,  Arş. Gör. Faris Demir, Arş. Gör. Osman Emre Köse, Arkeologlar 
Nihal Durnagölü, Emin Sarıiz, Sinan Bozalioğlu, Gülem Göğebakan Demir, Serdal Mutlu, 
Fatma Kocager, Fatma Aytekin, İbrahim Ceylan, İnci BAŞKAYA, Hakan Alireisoğlu, Emel 
Canoğlu, Özerk Canbaz, Funda Davran, Nurullah Emre Daylan, Ressam Aydın Erkuş, Res-
toratörler Ufuk Denizli ve Lale Tijyen Koydemir, Biyologlar Uygar Sarpkaya, Betül Gürcan, 
Özgür Gül ve Çağrı Gediz İle Öğrenciler; Abdülsamet Türkoğlu, Atalay Biçen, Burak Baldı-
ran, Celal Baş, Çiğdem Alat, Doğukan Karabulut, Elif Şahin, Esra Baş, Gökhan Üvez, Gülçin 
Başal, Hande Kötek, Kadriye Yonca, Kübra Atalay, Mehmet Toptimur, Mehmet Mertek, Me-
lek Çelik, Mesut Özbek, Mihriban Taşkın, Muhammet Bayram, Önder Yılmaz, Özlem Kara-
obalı, Pınar Yalınkılıç, Selin Kulu, Selin Benli, Serap Tulumbacı, Seray Hoşgör, Tuba Özkan, 
Ümit Akdemir, Yüksel Bülbül ve Zeynep Arslan arazi ve okul çalışmalarına katılmışlardır. 
Ayrıca Bakanlık temsilcisi olarak Balıkesir-Bandırma Müzesi’nden Şükrü Akbulut ve Muğla 
Müzesi’nden Hakan Dinç görev almıştır. Kazıya katılan ve emeği geçen tüm ekip üyelerine 
tekrar teşekkür ederim. 
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fından maddî olarak desteklemiştir.  Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) 
Müessesesi Müdürlüğü’nün çalışmalara verdiği desteğin dışında, Muğla 
Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından, kent içindeki tescilli yapılardan birisi olan, 
Hasan Şar Evi’nin restorasyonu ile ilgili ödenek tahsis edilmiştir. Destek ve 
katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim3. 

2013 yılında Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde, Tiyatro, Roma Hamamı-1, 
Batı Cadde, Gymnasion ve Selçuk Hamamı’nda çalışılmıştır. Geç Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu konusunda plan tespit ve rö-
löve çalışmalarına devam edilmiştir. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde kent 
içinde ve Müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili çalışmalar ger-
çekleştirilmiştir. 

1 Kutsal Alan Terası

Tunç SEZGİN4

Stratonikeia antik kentinde 2013 kazı sezonu çalışmaları içerisinde 
Augustus-İmparatorlar Tapınağı’nın bulunduğu kutsal alanın sınırları ve ti-
yatro ile bağlantısını görmek amacıyla kazı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. 
Tapınağı kuzeyindeki çalışmalarda Augustus Dönemine ait temenos alanının 
kuzey ve batı peribolosu ile propylon ve altar ortaya çıkarılmıştır (Çizim:  1, 
Resim: 1). Ayrıca tiyatronun üst bölümüne yerleştirilmiş ve sahne binasına 
cephesi bakan, temenos duvarı ile bağlantılı Dorik portik tespit edilmiştir. 

1.1 Temenos Duvarları

Tapınağın kuzeyinde yer alan terasın düzenleme çalışmaları sırasında 
Propylon ile birlikte kutsal alanın kuzey peribolosu bulunmuştur. Peribolosun 

3 Kentteki çalışmaları her zaman destekleyen ve bizleri yalnız bırakmayan Muğla Valisi Sayın 
Fatih Şahin ve Yatağan Kaymakamı Sayın Dr. Hasan Tanrıseven’e, Pamukkale Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya, GELİ Müessese Müdürü Kenan Emiralioğlu’na, 
Yatağan Belediye Başkanı H. Haşmet Işık ve Belediye Başkan Yardımcısı Tarcan Oğuz’a tek-
rar teşekkür ederim. 

4 Arş. Gör. Tunç SEZGİN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
DENİZLİ (tsezgin@pau.edu.tr) 
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alt bölümünü oluşturan teras duvarının kaidesi ve tacı arasında 1,06 m. yük-
sekliğinde orthostatlar yer almaktadır. Orthostatlar dönüşümlü olarak, yatay 
iki bloğun yanına atkı şeklinde dikey yerleştirilmiş bir blok konularak oluştu-
rulmuştur. Propylon kısmı ile birlikte toplam 47,40 m. uzunluğundaki orthos-
tat bloklarının arka kısmı kayrak taşlarıyla kuru duvar tekniğiyle örülmüş-
tür. Bu duvarın toplam kalınlığı yaklaşık 1,80 m. civarında değişmektedir. 
Duvarın kaide haricindeki toplam yüksekliği tam olarak bilinmemektedir. 
Cepheyi oluşturan mermer bloklar ölçüldüğünde kaide ile orthostat blokları-
nın yüksekliği yaklaşık 1,33 metredir. Ancak kuzey peribolosun doğu kısmın-
da mermer blokların arkasındaki kayrak duvarın yüksekliği esas alındığında 
yaklaşık 1,30 m. kod farkı mermer duvar bloklarının da en azından 2 sıra daha 
olması gerektiğini göstermektedir. Orthostatlar üzerindeki taç bloğu 0,37 m. 
yüksekliğinde olup yarım oluklu silme profiline sahiptir. Taç bloğun üst kı-
sımda 0,16 m. yüksekliğinde düz bir profilden sonra 0,21 m. yüksekliğinde 
yarım oluk (iç bükey) bir profil yer alır. Benzer şekilde profillendirilmiş taç 
bloğuyla sonlanan duvar örneklerini kenttin en önemli kamu yapılarından bi-
risi olan tiyatronun teras düzenlemeleri cephesinde de görmek mümkündür. 

Kutsal alanda batı ve doğu peribolosun varlığı daha önce sadece güney 
teras duvarlarında az bir kısımda görülmekteydi. Yapılan çalışma ile kutsal 
alanın tamamı kazılmasa da dört yönde de duvarların hattı ve kalınlıkları 
belirlenmiş oldu. 

1.2 Propylon

Propylon, tapınağın kuzeyinde yer alan terasın düzenleme çalışmaları sı-
rasında kuzey peribolos üzerinde bulunmuştur (Resim:  2-3). Böylece Kutsal 
Alana diğer yönlerden olduğu düşünülen girişin dışında, gösterişli tören ka-
pısı olan propylonun kuzeyde olduğu kesinleştirildi. Kazı çalışmaları sırasın-
da yapıya ait 3 sıra stylobat döşemesi, stylobatın orta sırası üzerinde yer alan 
in situ iki Attik-İon kaide, güneydeki stylobata çıkışı sağlayan 3 sıra basamak-
ları, yapıyı doğu ve batıdan sınırlayan duvar blokları in situ, kuzeydeki ön 
kısma düşmüş olan iki kapı sövesi ve iki lento bloğu, bir adet Korinth başlığı, 
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başlığa ait iki sütun tamburu ve anta duvarlarına ait bloklar düştüğü şekli ile 
bulunmuştur. 

Yaklaşık olarak 47,40 m. uzunluğundaki kuzey peribolosun ortasına yer-
leştirilmiş olan propylon tamamen mermerden yapılıp içten içe 6,24 m. ge-
nişlikte ve 6,80 m. ölçülebilir derinliğe sahiptir5. Kuzeyde tiyatronun portik 
kısmından temenosa girişte, sütun kaidelerinin bulunduğu stylobata çıkışı 
sağlayan basamaklar bugüne kadar yapılan çalışmalarda tespit edilememiş-
tir. Ancak stylobat kısmı sağlam üç sıra mermer blok döşemesinden oluşmak-
tadır6. Stylobatın orta sırasında, her iki kenardan sütun orta aksına 1,97 m. 
uzaklıkta yerleştirilmiş in situ iki Attik-İon kaide yer almaktadır. Böylelikle 
6,24 m. iç genişliğe sahip olan Propylon’da her iki yanda duvar ve ortada 
iki sütunla üst yapı taşınmaktadır. Kaidelerin yerleştirildiği stylobat blokları 
güneyindeki diğer bloklardan 7-8 cm. arasında değişen ölçülerde daha düşük 
kodda yapılmıştır. Bu düşük kod kuzeydeki iki sıra stylobat sırasının doğu 
kenarındaki kanal ile birleşmektedir. Bu uygulama daha yüksek kodda olan 
tapınak tarafından gelen yağmur sularının düzensizce akarak propylon üze-
rinde göllenmesini önlemek için yapılıp suyun kanal ile kuzeye doğru, kana-
lizasyon sistemine gitmesi sağlanmış olmalıdır.  

Sütunların yerleştirildiği stylobattan lentolarla geçişin (tripylon) sağlan-
dığı stylobat kısmına çıkmak için 3 sırası sağlam toplam 5 sıra merdiven ba-
samağı kullanılmıştır7. Sağlam mermer basamakların güneyinde 2 sıra basa-
mağın sadece temel dolgu taşları ile en üstte lentoların yerleştirildiği stylobat 
bloklarının altındaki temel taş dolgusu kalmıştır. Herhangi bir kalıntısı bu-
lunmayan stylobatın sınırları güneydeki temel blokajından anlaşılmaktadır. 
Stylobatın üzerine kutsal alana girişi sağlayan üç lento bloğundan iki adet 
lento bloğu ve söve blokları Dorik portiğin blokları altında depremle yıkıldığı 
şekilde açığa çıkarılmıştır. Ortadaki lento bloğu söveler ile taşınırken her iki 

5 Yapının derinliği kuzeydeki bloklar kalktıktan sonra kuzeyden girişi sağlayan basamak sayı-
ları ve genişlikleri belirlendikten sonra kesinlik kazanacaktır. 

6 Üç sıra stylobat toplam 2,95 m. derinliğe sahiptir. 
7 Sağlam olan basamakların üçünün de kuzey yüzünün neredeyse yarısı kaba yonu bırakılmış 

olduğu görülmektedir. 



601

yanlardaki lentoların bir tarafı Propylon’un yan duvarları tarafından taşını-
yor olmalıdır. 

Yapıyı tarihlendirecek en önemli kalıntılardan biri girişte bulunan Korinth 
başlığıdır. Başlık 64,5 cm. yüksekliğinde olup abaküs kısmı 10 cm. yüksek-
liğindedir8. Başlığın akanthus yaprak gözleri bir birine bağlantılı iki bitişik 
delikle sanki yatay olarak konmuş uç kısmı açık sekiz ( ) formundadır. Bu 
biçimiyle Lagina Hekate Tapınağı’nın M.Ö. 1. yy. 2. yarısına ait ikinci grup 
Korinth başlığına9 ve Milas Uzunyuva’daki10 M.Ö. 40 - M.S. 14 yıllarına tarih-
lenen Korinth başlığına benzemektedir. Bu nedenle Propylon Kutsal Alan’ın 
yoğun imar gördüğü Augustus Döneminden olmalıdır.  

1.3 Altar

Daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan Augustus-İmparatorlar Tapınağı’nın 
hemen kuzeyinde bir kısmı kazılarak açılmış yapı kalıntısında çalışmalar baş-
latılmıştır. Tamamı açılan ve temel kalıntıları bulunan yapının kutsal alandaki 
konumu ve ölçüleri göz önüne alındığında Altara ait olduğu tespit edilmiştir. 
Altar tapınakla propylon arasında, tapınağın 8,25 m. kuzeyinde Propylon’un 
2,35 m. güneyindedir. Altar’a ait sadece temeli oluşturan dolgu blokaj dışında 
herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. Yapının temel dolgu taşları kuzey-gü-
ney yönünde, kareye yakın olup kuzeydeki kısa kenar 4,76 m., güney kısa ke-
nar 5,05 m, batı ve doğu uzun kenarlar ise 5,45 m. ölçülerindedir. Giriş kısmı 
tespit edilememiş olmakla birlikte, konumu nedeniyle kuzey ya da güneyde-
ki kısa kenarlardan birisinde olabilir. Tapınağın konumu nedeniyle de güney-
de olmalıdır. Tapınağın orta aksına denk gelecek şekilde konumlandırılmış 
olan altar yapısına ait üst yapı elemanı bulunamamış olmakla birlikte, temel 
kalıntısından küçük ölçekli bir yapı olmalıdır. 

8 Propylon’un Korinth başlığı Vitruvius’un belirttiği Korinth başlıklarının abakus yüksekliği-
nin başlık yüksekliğinin 1/7’ye eşit olduğu kuralına uymaz. Karşılaştırmak için bkz Vitruvi-
us IV, 1, 11.

9 A. A. Tırpan- Z. Gider, A. Büyüközer, ”The Tempel of Hekate at Lagina”, Dipteros und Pseu-
dodipteros, Byzas 12, 2012, 185-187, Fig. 4.

10 F. Rumscheid, Untersuchungen zur Kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, Manz 
am Rhein, 1994, 49, Taf. 109.1-2.
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Altar’ın kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip olması Lagina Hekate 
Kutsal Alanı’ndaki Altar11 ile benzerlik göstermektedir. Hekate Kutsal 
Alanı’nda bulunan Altar’ın giriş kısmının uzun cepheden değil, tapınağa 
bakan dar cepheden olması burada da benzer bir uygulamanın olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu uygulama Anadolu’da bilinen tüm altar plan tiplerin-
den farklılık göstermektedir12. Stratonikeia ile Lagina arasında benzer mimarî 
uygulamaların olduğunu bunun dışında başka yapılarda da görmek müm-
kündür. 

1.4 Dorik Portik

Kutsal alanın kuzey peribolos kazısı yapılırken Propylon’un hemen ku-
zeyinde, üst caveanın en üsteki oturma basamaklarının hemen güneyinde 
üst yüzeyleri ortaya çıkan mimarî blokların etrafı kazılmıştır. Dor düzenine 
ait üst yapı elemanları olduğu anlaşılan bu bloklar sütun tamburu, Dor baş-
lıkları, arşitrav, triglif-metop ve kornişten oluşmaktadır (Resim: 3). Blokların 
büyük çoğunluğu depremin etkisiyle düştüğü gibi ve genel olarak sağlam 
bulunmuştur. Böylece tiyatro ile Augustus-İmparatorlar Tapınağı’nın bulun-
duğu kutsal alanı birbirine bağlayan bu portik ortaya çıkarılmıştır. Portik, 
sahne binasından bakıldığında cavea ile birlikte iç bükey yay çizerek aynı açı-
da yerleştirilmiştir.  

Arazide bulunan 30 sütun tamburu Dorik yivli olup derin olmayan flut-
heslere ve arrislere sahiptir. Sütun tamburları üzerinde 20 yiv yer almaktadır. 
En batıda depremle düştüğü şekliyle bulunan üç sütun tamburunun yük-
sekliği 337,5 cm. ölçülmüştür. Sütun yüksekliği in situ başlıkla beraber 359 
cm.dir. Sütun alt çapları 51-54 cm. arasında değişmekte olup sütun yüksek-
liğe oranı genel olarak 7,03 ile 6,64 m. arasındadır. Bu da portiğin sütun alt 
çapının sütun yüksekliğine oranının Hellenistik örneklere yakın yapıldığını 

11 Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda bulunan altarın stylobat blok başlangıcı esas alındığında, 
15,40x20,30 m. ölçülerindedir. Bkz. A. A. Tırpan- B. Söğüt, “Koranza Kazıları1998”, 21. KST-2, 
2000, 154. Merdivenli podyum kısmı yaklaşık olarak 14,70x9,35 m. ölçülerindedir.

12 Tırpan-Söğüt 2000, 154.
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göstermektedir13. Arazide yapılan çalışmada bugüne kadar 4 tane Dor başlığı 
tespit edilmiştir. Başlıkların farklı yüksekliklere sahip boyun kısımlarıyla iş-
lendiği için başlık yükseklikleri değişmektedir. Başlıkların abakus kısmı düz 
profilli yapılmıştır. Ekinus formu, hafif dışbükey kavislidir. Ekinusta basamak 
şeklinde üç annuli işlenmiştir. İki başlıkta Grekçe yazıtlar tespit edilmiştir. 
Yazıtlar çevrildiğinde “Mylasalı Iason’un” yazmaktadır14. Arazide bu güne 
kadar 11 tane arşitrav bloğu tespit edilmiş olup, bloklar 34-35 cm. yükseklik-
te ve 1,57-2,04 m. uzunluktadır15. Arşitravların ön kısmı arka kısmına göre 1 
ile 4 cm. arasında değişen ölçülerde kısa yapılarak iç bükey yayı oluşturacak 
açıda işlenmiştir. Ön cepheye gelen kısmı fasciasız düzdür. Her arşitravda ön 
yüzde birbirlerine eşit uzaklıkta yapılmış 18 cm. yüksekliğinde 3 tane Grekçe 
harf yazılmıştır. Yazıttan da anlaşılacağı gibi eksik arşitravlar bulunmaktadır. 
Alanda 13 adet triglif metop bloğu ele geçirilmiştir. Bloklar farklı uzunlukta-
dır. Blok yüksekliği 40-41 cm. arasında değişmektedir. Uzun olan bloklarda 
genel 3 triglif 2 metop veya 3 triglif, 3 metop şeklinde bir betimleme görülür-
ken en uzun ölçüye sahip olan 13STT44 numaralı blok üzerinde 3 triglif, 4 
metop işlidir (M-T-M-T-M-T-M). 

Portiğe ait 11 korniş bloğu bulunmuştur. Korniş bloğunda geisonun alt 
kısmında mutulus-guttae işlenmemiştir. Sima kısmında ise çok düz işlenmiş 
kyma rekta profili ve aslan başı şeklinde yalancı çörtenler ile korniş bloğu son 
bulmaktadır. Bloğun arka üst kısmında ahşap hatılların yerleştirildiği oyuk-
lar bulunmaktadır. Buda Dorik cephenin kutsal alanın kuzey peribolosuna 
bağlandığını kanıtlamaktadır. Geison kısmının altında mutulus-guttae işlen-
memiş olması Ionik geison örneklerinde görülmektedir. Portiğe ait dikey ve 
yatay taşıyıcıları oluşturan sütun tamburları, başlık, arşitrav, triglif metop ve 
korniş bloklarının yükseklikleri hesaplandığında cephenin yaklaşık toplam 
yüksekliği 4,60 m. olmalıdır.  

13 A. Ersoy tarafından yapılan çalışmada Hellenistik Dönem tek nefli stoalardan Pergamon De-
meter Kutsal Alanı Yukarı Kuzey Stoa’da 7,15 m., Aşağı Kuzey Stoa’da 6,52 m., Batı Stoa’da 
7,37 m., Yukarı Agora Batı Stoa’da 6,94 m., Asklepeion Batı Stoa’da 7,40 m., Metropolis 
Stoası’nda 7,5 metredir. Geniş bilgi için bkz. A. Ersoy, Batı Anadolu Hellenistik Dönem Stoa-
ları Işığında Metropolis Stoası, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 1998, Tab. 3, 5.

14 Grekçe yazıtların çevirileri Epigraf Yrd. Doç. Dr. Murat Aydaş tarafından yapılmıştır. 
15 Bulunan arşitravların toplam uzunluğu yaklaşık 19,72 m. olarak ölçülmüştür. 
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Kuzey peribolos önünde yapılan kazı çalışmaları sırasında üç parça 
hâlinde Nike heykeli bulunmuştur. Ayakta yukarıdan yere iner pozisyonda 
yapıldığı anlaşılan Nike heykelinin baş ve boyun kısmı hariç yüksekliğinin 
1,84 m. olması nedeniyle normal boyutların biraz üzerindedir. Heykelin ya-
pılışındaki kaliteli işçilik, vücudun duruşu, elbise kıvrımlarının yapısı, vücu-
da yapışan elbise altından vücut hatlarının görünmesi nedeniyle eser klâsik 
etkinin yoğun görüldüğü Geç Hellenistik-Erken İmparatorluk Döneminden 
olmalıdır. 

Dor başlıklarının formu ve arşitrav üzerindeki yazıtların harf karakterin-
den yapılan tarihlemede portiğin Augustus Döneminde inşa edilmiş olduğu 
belirlenmiştir. Portiğin tiyatrodan kutsal alana geçişi sağlayan Propylon ve 
peribolos ile mimarî olarak bağlantılı olduğu görülmüştür.

2 Roma Hamamı-1 Çalışmaları 

Coşkun DAŞBACAK16

Roma Hamamı-1 yapısı; Gymnasion, Batı Cadde, Bouleuterion ve Tiyatro 
arasındaki alanda yer almaktadır. Çalışmalara başlamadan önce hamamın 
doğusunda yer alan Bouleuterion’dan hamam bloğuna girişler için bir bağ-
lantı olduğu düşünülmekteydi. Bunu araştırmak ve hamamın orijinal zemini 
bulmak amacıyla, Roma Hamamı-1’e ait palestra olduğunu düşündüğümüz 
alanın doğusunda 497,72 m. kod seviyesinde çalışmalara başlanmıştır (Resim:  
4-5).  

Çevre temizlik ve alan düzenleme çalışmaları sırasında M.S. 2. yüzyıla ta-
rihlenen mimarî üst yapı ve taşıyıcı elemanlarının parçaları bulunmuştur17. 

16 Öğr. Gör. Dr. Coşkun DAŞBACAK, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeo-
loji Bölümü DENİZLİ (cdasbacak@pau.edu.tr).

17 Benzer örnekler için M. Karaosmanoğlu, Anadolu Mimari Bezemeleri Roma Çağı Yumurta 
Dizisi, Erzurum, 1996, Lev. 13, 30, Res. 25a, 59a-60b. Stratonikeia 2012 yılı kazı sezonu Batı 
caddede yapılan çalışmalar sırasında benzer örneklere rastlanmıştır. Bkz. B. Söğüt, “Strato-
nikeia 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. KST-3, 2013, 448-464 içinde C. Daşbacak–B. Yılmaz “Batı 
Cadde Çalışmaları” s. 451.
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495,87 m. kot seviyesinde aynı yapıya ait iki adet konsollu korniş bloğu açı-
ğa çıkarılmıştır. Konsollarının çevresinde ve aralarında İon Kymationu, alt 
yüzlerinde tek bir akanthus yaprağı ve rozet motifi yer almaktadır. 495,75 
m. kot seviyesinde, doğu-batı doğrultulu olarak yıkılmış mimarî elemanlar 
ile karşılaşılmıştır18. 495,14 m. kot seviyesinde ise Korinth ve Laconian tipi 
stroter ve kalipter parçaları bulunmuştur. Bu parçalar üzerinde görülen ya-
nık izleri bu alanın kullanımının yangınla son bulduğunu düşündürmektedir. 
Aynı seviyede yapılan çalışmalarda 2 adet postamentli Attik-İon kaide in situ 
olarak ele geçmiştir. Postamentler ile aynı kot seviyesi ve aynı aksta diğer 
kaideler yer almaktadır. Postamentlerin doğusunda doğu-batı doğrultulu yı-
kılmış vaziyette tamburlar ve arşitravlar bulunmuştur. Alanda açığa çıkarılan 
sütun tamburlarının alt ve üst kısımlarında, inşa aşamasında, blokların birle-
şim yerlerini göstermek amacıyla harfler kazınmıştır. Bloklar üzerinde ince 
yonulu alan içerisine yazılan bu harfler tam tamburlarda hem alt hem de üst 
yüzde görülmektedir. Yerleştirme harflerinin yanında zıvana yuvasına bağ-
lanan, yine kazıma ile yapılmış bağlantı çizgisi görülmektedir. Bu düzenleme 
de bize stylobat üzerine oturan bir peristasisin varlığını göstermektedir. 

494,82 m. kot seviyesinde palestra olarak düşündüğümüz alanın zemine 
ulaşılmıştır. Zemin, 21-25 cm. arası değişen mermer plâkalardan opus sectile 
olarak yapılmıştır (Resim:  6). Opus sectile üzerinde kalker tabakasının olduğu 
tespit edilmiştir. Bu kalker tabakası,  alanda en son su ile ilgili bir düzenleme 
yapıldığını göstermektedir. Kuzey-güney yönünde inşa edilen peristasisin 
doğu yönüne doğru köşe yaparak doğu-batı yönünde tekrar devam ettiğini 
gösteren postament kaide ve kaide olarak kullanılmış arşitrav bloğu parça-
sı ve Korinth düzeninde başlık bulunmuştur. Arşitrav bloğu harç ile stylo-
bata sabitlenmiş, yanına da başlık konulmuştur. Köşe yapan bu düzenleme, 
burada dikdörtgen yapıdaki bir avlu bulunması fikirlerimizi güçlendirmiş-
tir. Açılan bu alanda, döşemenin burada da devam ettiği düşünülmektedir. 
Döşemeye sınır olan ve köşe yapan bloğun kuzeyinde, Korinth başlığının al-
tında kalan alanda, nispeten sağlam bir şekilde mermer döşeme taşları oldu-

18 0,70-1,50 m. arası uzunlukta ve 0,53-0,62 m. çaplarda sütun tamburları ve konsollu korniş 
blokları bulunmuştur.
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ğu görülmüş, kuzey-güney yönünde kesit altına devam ettiği tespit edilmiş-
tir. Yapılmış olan bu düzenleme, hamamın inşasından daha geç dönemlerde 
de alanın kullanım gördüğünü göstermektedir. Kuzey-güney doğrultulu 
peristasis sırasının doğusunda kalan zeminin bir avluya ait olduğu ve kare 
ya da dikdörtgen bir forma sahip olduğu düşünülmektedir. Peristasisin ön 
cephesinin doğu yönüne yerleşmesi hamam bloğunun doğusunda bulunan 
Bouleuterion ile arasındaki ilişki konusunda tereddütler olmakla birlikte, Batı 
Cadde ile hamam arasında bir bağlantının varlığı kesinleşmiştir. Bu iki yapı 
arasındaki bağlantının durumu gelecek yıllarda alan tamamen açıldığında 
kesinleşmiş olacaktır. 

3 Mozaik Koruma ve Onarım Çalışmaları

Ali YAŞAR19

Stratonikeia’daki mozaik koruma ve onarım çalışmaları, ilk olarak Kuzey 
Cadde Doğu Portik20 ile Erikli Bazilikal Planlı Kilise21 taban mozaiklerinde 
gerçekleştirilmiştir. Her iki taban mozaiği de tarihsel dönemlerde meydana 
gelen depremler, iklimsel ve farklı fiziksel nedenlerden dolayı yoğun bir de-
formasyona maruz kalmıştır. Görülen deformasyon türleri arasında lakuna 
oluşumu, tessera kaybı, kabarma ve çökme, çatlama, derz çürümesi, tessera 
aşınması, kırılması ve renk değişimi, harç yatağından ayrılmış tessera ve bitki 
ile kalker oluşumları vardır. Genel olarak geometrik ve bitkisel bezemelerin 
hâkim olduğu taban mozaikleri, açık hava şartlarında hızlı bir şekilde defor-

19 Uzman Ali YAŞAR, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Ko-
ruma ve Onarım Bölümü DENİZLİ (ayasar@pau.edu.tr) 

20 Kuzey Şehir Kapısı’nın önündeki caddenin doğusunda yer alan kuzey-güney doğrultulu 
portiğin tabanını süsleyen mozaik döşeme kuzey-güney doğrultulu yaklaşık olarak 35,90 
m. uzunluğa, doğu-batı yönlü 3,90 m. genişliğe sahiptir. Mozaik toplamda 7 panelden oluş-
maktadır. Doğu Portik taban mozaiklerini koruma ve onarım çalışmaları tarafımdan Yüksek 
Lisans Tezi olarak hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştır-
ma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 14SOBE011 Numaralı “Stratonikeia Kuzey Cadde 
Doğu Portik Mozaikleri Koruma ve Onarım Çalışmaları” adlı proje ile desteklenmektedir. 

21 Erikli Bazilikal Planlı Kilise, Yatağan-Milas karayolunun 8. kilometresinde anayoldan Strato-
nikeia antik kentine dönen yolun kuzey tarafındadır. Mozaik döşeme, kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu yaklaşık olarak 20,62 m. uzunluğa, 7,70 m. genişliğe sahip olup 3 neften oluşan 
bazilikal planlı kilisenin orta nefinin zeminini süslemektedir. Taban mozaiklerinin ait olduğu 
yapı, önceki yıllarda büyük oranda tahrip edilmiştir. 
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masyona uğrama eğilimi göstermesinden dolayı koruma uygulamalarına 
geçici bir çatı örtüsü sistemi ile başlanmıştır. Mozaik taban döşemelerinde  
uluslararası koruma ve onarım ilkelerine bağlı kalınarak, olanı olduğu gibi 
koruma anlayışı esas alınmış, çalışma planı bu esasa göre hazırlanmış ve ileri-
ye dönük olarak uzun süreli koruma sağlanması amaçlanmıştır. Koruma uy-
gulamaları, belgeleme çalışmaları ile birlikte yürütülmüştür22. Özgün mozaik 
harcı içerisinde kullanılan bağlayıcı ve agregalar ile bunların granülometrik 
özelliklerini tespit edebilmek amacıyla spot testler yapılmış; sonuç olarak da 
özgün malzeme ile uyumlu onarım harçları hazırlanmıştır23. 

Kazı çalışmaları sonunda çıkan taban mozaiklerinin iklim ve çevresel etki-
lerden korumak amacıyla mozaik üstü, geçici koruma örtüleri ile kapatılmış 
mozaikli yapının etrafı ise tel çit ve güvenlik şeritleri ile çevrilmiştir. Mozaik 
koruma ve onarım çalışmalarının başlaması ile birlikte, öncelikle mozaik üze-
ri geçici koruma çatısı ile kapatılmıştır. Kısıtlı zaman ve olanaklar ile sürekli 
gezi güzergâhı üzerinde bulunan Kuzey Cadde mozaiklerinin aciliyeti ne-
deniyle Erikli Bazilikal Planlı Kilise taban mozaiğindeki koruma çalışmaları 
sadece orta nefin kuzeybatı bölümünde kısa bir süre yapılmıştır. Çoğunlukla 
Kuzey Cadde Doğu Portik taban mozaiklerinde ise sadece 1 ve 2 numaralı 
panel mozaiklerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Kuzey Cadde Doğu Portik 
taban mozaiğinde tessera dağılmalarını ve sonucunda oluşabilecek tessera 
kayıplarının önüne geçebilmek için 1 numaralı panel mozaiğinde bordür uy-
gulamasına yer verilmiştir. Bordür, uygulama alanı detaylı mekânik temiz-
lik sonrasında harç uygulamasına hazır hale getirilerek yapılmıştır. Doğu 
Portik taban mozaikleri 1 ve 2 numaralı panel mozaiği ile Erikli Bazilikal 
Planlı Kilise taban mozaiklerinde mozaiği oluşturan harcın bağlayıcılığını 
kaybetmesi nedeniyle harç yatağı yenileme (Resim: 7), derz çürümeleri ol-
ması nedeniyle de derzleme çalışmaları yapılmıştır. Mozaiği özgün hâliyle 
koruyabilmek, tessera kayıplarını önlemek ve bezemelerin kendi orijinal do-
kusunu bozmamak için lokal mozaik kaldırma yöntemi ile tessera harç yatağı 

22 Belgeleme günlük rapor, fotoğraflama ve çizim çalışmaları şeklinde yapılmıştır. 
23 Erikli Bazilikal Planlı Kilise ve Doğu Portik taban mozaiklerinin özgün harcı pembemsi renk-

teki kireç harcıdır. Onarımlarda özgün harca en yakın kireç harcı hazırlanarak kullanılmıştır.
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yenilemesi yapılmıştır. Lokal mozaik kaldırma uygulamasına, alanın kuru 
ve ıslak temizliğinin yapılması ve sonrasında ise farklı oranlarda hazırlanan 
PB 72’nin yardımı ile Amerikan bezinin mozaik yüzeyine yapıştırılması ile 
başlanmıştır. Kaldırma yapılacak alanın tam olarak kurumasıyla birlikte sivri 
uçlu âletler ile belirlenen bölümde mozaik altına girilmiş ve dikkatli bir şe-
kilde mozaik kaldırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaldırma yapılan alanda 
yoğun miktarda toprak ve bozulmuş harç kalıntılarının bir arada olduğu gö-
rülmüştür. Sonrasında açılan bölüm dikkatli bir şekilde kapatılmıştır. Harcın 
pirizlenmesi beklenmiş ve sonrasında saf aseton ile Amerikan bezi ve PB 72 
kalıntıları bulunduğu alandan alınmış, uygulama mekânik temizlik işlemi ile 
birlikte tamamlanmıştır. 

Portik mozaikleri üzerine düşen mimarî yapı elemanlarının yapmış olduğu 
basınç etkisiyle çatlama, çökme ve yükselmeler oluşmuş, bu deformasyonlar 
olduğu gibi korunarak gerekli onarımlar yapılmıştır. Doğu Portik tabanında 
yer alan 1 ve 2 numaralı panel mozaiğinin genelinde benzer nedenlerden oluş-
muş çatlaklar mevcuttur. Elle yapılan fiziki kontroller neticesinde mozaiğin iyi 
durumda olduğu anlaşılmış bu nedenle sadece çatlak dolgu çalışmaları yapıl-
mıştır (Resim: 8). Mozaiklerin tamamının kenarlarında panel bordür ve boşluk 
olan kısımlarda lakuna dolgu uygulaması gerçekleştirilmiştir (Resim: 9).

Doğu Portik taban mozaikleri ile Erikli Bazilikal Planlı Kilise taban moza-
ikleri üzerinde oluşan kir ve kalker oluşumları ile koruma çalışmaları gerçek-
leştirilen alanların mekânik temizliği yapılmıştır. Bununla birlikte Doğu Portik 
taban mozaiklerinde koruma çalışmaları daha önceki yıllarda yapılmış olan 
mozaiğin mekânik temizliği bisturi ve gerekli miktarda kullanılan su ile ger-
çekleştirilmiştir. Uygulamalarda kimyasal temizliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

4 Stratonikeia Klasik Filoloji, Epigrafi ve Eskiçağ Tarihi Çalışmaları

Murat AYDAŞ24

Strabon zamanında (M.Ö. 64–M.S. 21) Stratonikeia, Karya bölgesinin en 

24 Yrd. Doç. Dr. Murat AYDAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Arkeo-
loji Bölümü Aydın/TÜRKİYE. (murataydas@hotmail.com)
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zengin ve sınırları en geniş devletiydi. Kent devleti toprakları, M.Ö. 81 tarihli 
senatus consultum25 sayesinde Keramos‘u, Halikarnassos’u ve kısmen Rodos 
Peraiasını içeriyordu26. Karya’nın iç kesiminde söz etmeye değer bir kent sa-
yılan27 Stratonikeia, Ege Denizi’ne kıyısı olan bir devlete dönüşmüştü.

Pausanias’ın V.21.10’da verdiği bilgiye bakılırsa, τὰ δὲ παλαιότερα ἥ τε 
χώρα καὶ ἡ πόλις ἐκαλεῖτο Χρυσαορίς «Stratonikeia Bölgesi ve Stratonikeia 
Kenti, çok eskiden Khrysaoris bölgesi ve Khrysaoris kenti olarak adlandırılı-
yordu».

Byzantionlu Stephanos’un Ethnika 696’da verdiği bilgiye göre, Χρυσαορίς, 
πόλις Καρίας· ἡ ὕστερον Ἰδριὰς ὀνομασθεῖσα «Khrysaoris, Karya’nın bir 
kentiydi. Bu kent daha sonra Idrias olarak adlandırılmıştır». Ethnika 326’da 
verdiği bilgiye göre, Ἰδριὰς, πόλις τῆς Καρίας· ἡ πρότερον Χρυσαορίς 
«Idrias, Karya’nın bir kentiydi. Bu kent daha önce Khrysaoris olarak adlan-
dırılmıştı».

Herodotos, Bölgenin Idrias adını taşıdığını V.118’de kaydetmiştir: 
ποταμὸν Μαρσύην, ὃς ῥέων ἐκ τῆς Ἰδριάδος χώρης ἐς τὸν Μαίανδρον 
ἐκδιδοῖ «Idrias Bölgesi’nden akan Marsyas Irmağı, Maiandros’a dökülür».

Byzantionlu Stephanos’tan (Ethnika 262) öğrenmekteyiz ki Ἑκατησία· 
οὕτως ἡ Ἰδριὰς πόλις ἐκαλεῖτο Καρίας «Karya’nın Idrias kenti Hekatesia 
olarak adlandırılırdı».

25 M. Ç. Şahin, Die Inschriften von Stratonikeia. Lagina, Stratonikeia und Umgebung. IK 22,1. 
Bonn, 1982, 4–9, nu. 505; M. Ç. Şahin, “New Inscriptions from Lagina, Stratonikeia and Pana-
mara”. 1–21. Epigraphica Anatolica 34, Bonn, 2002, nu. 3. .Bk. 55–58’inci satırlar: [Πήδασον?], 
Θεμησσόν, Κέραμον, χωρία [κώμας λιμένας προσό][δους τε τῶν] πόλεων, ὧν Λεύκιος 
Κορν[ήλιος Σύλλας αὐτοκράτωρ] [τῆς τούτων] ἀρετῆς καταλογῆς τε ἕ[νεκεν προσώρισεν 
συνεχώρη][σεν, ὅπως τ]αῦτα αὐτοῖς ἔχειν ἐξ[ῆι] «Pedason’a, Themessos’a, Keramos’a ve 
İmparator Lucius Cornelius Sulla’nın Roma himayesine aldığı; cesaret eksiklikleri yüzün-
den desteğinden yoksun bıraktığı kentlerin gelirlerine, limanlarına, köylerine ve arazilerine 
Stratonikeia’nın sahip olmasına izin verilmiştir»; Strabon XIII.1.59: Πήδασον δὲ καὶ ἐν τῇ 
νῦν Στρατονικέων πολίχνιόν ἐστιν «Stratonikeialıların Bölgesi’nde bugün Pedason isimli 
bir kasaba mevcuttur».

26 M. Aydaş, Yazılı Belgeler Işığında Rhodos–Karia İlişkileri. Yayımlanmış Doktora Tezi. An-
kara Üniversitesi, 2008, 159; M. Aydaş, İ.Ö. 7. Yüzyıldan 1. Yüzyıla Kadar Karya ile Rodos 
Devleti Arasındaki İlişkiler, İstanbul, 2010, 156.

27 Strabon XIV.2.23: ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ τρεῖς εἰσι πόλεις ἀξιόλογοι, Μύλασα Στρατονίκεια 
Ἀλάβανδα «Karya Bölgesi’nin iç kesiminde söz etmeye değer üç kent vardır: Mylasa, Strato-
nikeia ve Alabanda».
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Strabon’un XIV.2.25’de verdiği bilgiye bakılırsa, ἔστι δ᾽ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν 
Στρατονικέων δύο ἱερά, ἐν μὲν Λαγίνοις τὸ τῆς Ἑκάτης ἐπιφανέστατον, 
πανηγύρεις μεγάλας συνάγον κατ᾽ ἐνιαυτόν· ἐγγὺς δὲ τῆς πόλεως τὸ τοῦ 
Χρυσαορέως Διὸς κοινὸν ἁπάντων Καρῶν «Stratonikeialılar’ın bölgesinde 
iki kutsal alan vardır: Biri, Lagina’da yer alan, her yıl büyük bayramlar dü-
zenleyen en ünlü Hekate Kutsal Alanı’dır. Diğeri ise, Stratonikeia kentinin 
yakınında yer alan, tüm Karyalıların ortak kutsal alanı olan Khrysaorisli Zeus 
Kutsal Alanı’dır».

Bütün bu verilerle ulaştığımız sonuç odur ki Khrysaoris kenti ve 
Khrysaoris bölgesi, daha sonra Idrias kenti ve Idrias bölgesi ismini almıştır. 
Kentin ve kent devleti topraklarının üçüncü ismi Hekatesia «Hekate’nin ken-
ti» ve «Hekate’nin bölgesi» idi. Son ismi Stratonikeia olmuştur. O günden 
itibaren Stratonikeia adıyla anılmaktadır28.

Khrysaoris kenti, Idrias ismini M.Ö. 430’dan önce29, Stratonikeia ismini ise 
M.Ö. 276–268 yıllarında aldığına göre, Hekatesia adını taşıdığı dönem, Klâsik 
Çağın M.Ö. 430’dan sonraki bölümü ile Helenistik Çağın M.Ö. 276’dan önceki 
bölümüdür. Kent, M.Ö. 430–276 yıllarında Hekatesia adını taşımıştır.

Thrason’un inşa ettiği tapınak τὸ Ἑκατήσιον adını alınca, Hekate inancı, 
M.Ö. 276’larda eski Hekatesia kentinden Lagina’ya taşındı. Hekatesia kenti 
ve Hekatesia bölgesi, Makedonya katoikia’sı30 Stratonikeia’nın adını alarak ye-
niden yapılandı31.

Kentin Plateia olarak adlandırdığı caddelerden biri olan Batı Caddesi’nin, 
Gymnasion Propylon’u önündeki çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışma-
lar esnasında Euarestos’un heykel kaidesinin üst parçası (Resim: 10) ele geçi-
rilmiştir.

28 M. Aydaş, “Mimar ve Heykeltıraş Thrason”, Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan 
Armağanı, Ed.: B. Söğüt, İstanbul, 2012, 47–72.

29 M. Ç. Şahin, “The Political and Religious Structure in the Territory of Stratonikeia in Caria”, 
Ankara, 1976, 7 vd.

30 Strabon XIV.2.25: Στρατονίκεια δ’ ἐστὶ κατοικία Μακεδόνων· ἐκοσμήθη δὲ καὶ αὕτη 
κατασκευαῖς πολυτελέσιν ὑπὸ τῶν βασιλέων «Stratonikeia, Makedonyalıların katoikia’sı-
dır. O da krallar tarafından pahalı yapılarla süslenmiştir».

31 M. Aydaş, “Mimar ve Heykeltıraş Thrason”, Stratonikeia’dan Lagina’ya, Ahmet Adil Tırpan 
Armağanı, Ed.: B. Söğüt, İstanbul, 2012, 47–72.
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5 Stratonikeia Palmet ve Dil Motifli (Yivli) Başlık Katalog Çalışması

Banu YILMAZ32

Stratonikeia antik kentinde yüzeyde tespit edilen ya da kazılar sonucu 

açığa çıkarılmış olan palmet ve dil motifli başlıkların katalog çalışması ya-

pılmıştır. Burada tespit edilen başlıkların tipolojik olarak ayrımı yapılarak, 

Anadolu ve Anadolu dışındaki örnekler ışığında stilistik açıdan incelenip 

değerlendirilmesi için ön hazırlık oluşturulmuştur33. Bunun için öncelikle be-

zemenin çıkış noktasının ardından, mimarîdeki kullanım alanları ve tarihsel 

süreç içerisinde bulunan başlıkların yeri saptanmaya çalışılmıştır. 

Köken olarak Mısır’da ortaya çıkıp gelişen bu tip başlıklar34 Roma 

İmparatorluk Döneminde hem fonksiyonelliği hem de geleneksel görünüşü 

ile önemli rol oynamıştır. Bu dönemde aynı zamanda Korinth başlıkları da 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Girişlerde yer alan çanak yaprak başlıklar içte 

Korinth düzeninde yapılar ile mimarî geçişte başarılı bir şekilde vurgulan-

mıştır. Böylece bu iki başlık tipi, sadelik ve barokluk açısından zıt kombi-

nasyon oluşturmuştur. Bu tip başlıklar özellikle stoalarda kullanılmıştır. Bir 

cadde portiği Korinth ya da Kompozit düzende yapılmak istendiğinde, hem 

yapımı zor, hem de çok zaman almaktaydı. Bunun yerine yapımı kolay ve 

maliyeti düşük olan Dor düzeni ya da çanak yapraklardan oluşan daha sade 

düzenleme kullanılmıştır. Böylece bu başlıklar sayesinde maliyet ve zaman 

tasarrufu da sağlamıştır. 

32 Arş. Gör. Banu YILMAZ, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
DENİZLİ (banu.16@pau.edu.tr).

33 Bu çalışmalar Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tara-
fından 13SOBE014 Numaralı “Batı Anadolu Palmet ve Dil Motifli Başlıklar” adlı proje ile 
desteklenmektedir. 

34 Bu tip başlıklar Mısır’da hurma ağaçlarından görülüp yapılmaya başlanmıştır. Mimarlar o 
çevrede gördüklerini mimarîye yansıtmışlardır. Başlıklar palmet ya da lotustan oluştuğu gibi 
diğer mimarî düzenlerle de bir arada kullanılmıştır. Özellikle Dor, Korint ve Kompozit dü-
zende karşımıza çıkmaktadır. Tıpkı İonik başlıkların ilk çıktığında Dorik düzene unsurlarla 
birlikte kullanıldığı gibi bu başlıklarda da kombinasyon uygulamasının yapıldığını incelenen 
örneklerden tespit edebilmekteyiz. Roma İmparatorluk Döneminde yaygınlaşan Korinth dü-
zeni çanak yapraklı başlıklarla yeniden bir hareketlilik kazanmıştır.
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Kentte yapılan katalog çalışmasında 7 farklı tipte başlık belirlenmiştir35. 
Bunlar;

Tip 1: Palmet Başlıklar (Resim: 11).

Tip 2: Dil Motifli Tek Sıra Akanthuslu Başlıklar

Tip 3: Dil Motifli,  Tek Sıra Akanthuslu Kalathos Tacı Bezemeli Başlıklar

Tip 4: Dil Motifli Çift Sıra Akanthuslu Başlıklar

Tip 5:  Dil Motifli, Saz ve Akanthus Yapraklı Başlıklar (Resim: 12).   

Tip 6:  Saz Yapraklı Başlıklar

Tip 7:  Kompozit Başlıklar 

Anadolu’da Arkaik Dönemde görülmeye başlayan bu tip başlıklar36, 
Stratonikeia’da M.S. 2. yüzyıldan itibaren karşımıza çıkmaktadır. Kentte yapı-
lan katalog çalışmasına göre tespit edilen başlıklar ise Roma İmparatorluk ve 
Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Stratonikeia’da tespit edilen başlıklarda 
Roma Dönemi örnekleri daha çok Korinth ve Kompozit’in bir arada olduğu 
karışık düzende görülmektedir. Bizans Dönemi örnekleri daha sade palmet 
başlık tipinde olup sadece kalathos taban bilezik bezemesindeki farklılıkları 
ile dikkati çekmektedir.  

6 Stratonikeia’daki Dorik Mimarî Elemanların Katalog Çalışmaları

Dr. Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER37

Stratonikeia’da bulunan Dorik mimarî elemanların katalog ve çizim ça-
lışmaları ilk olarak Kuzey Cadde’de başlamıştır. Burada 2008-2011 yıllarında 

35 Arş. Gör. Banu YILMAZ, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Katalog tarihsel olarak öncelikle Roma İmparatorluk ve sonrasında Bizans Dönemi örnekleri 
olarak sıralanmaktadır. 

36 Arkaik ve Klâsik Dönem mimarlığında sütun başlıklarının dış yüzeylerinde lokal olarak dil 
motifi bezemeler görülmektedir. Hellenistik Dönemde ise sütun başlığının tüm yüzeyini çev-
reler şekilde kullanılmıştır. Böylece ağız kısımlarında içten dışa doğru bir kıvrım oluşmuştur. 
Roma Döneminde daha çok karışık düzenle bir arada kullanılmıştır. Korinth ya da Kompozit 
başlıklarda kullanılan bezemelerin bir arada görüldüğü başlık tipleri ortaya çıkmıştır. Bizans 
Döneminde daha çok palmet başlıklar dikkati çekmektedir. 

37 Dr. Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Konya/TÜRKİYE. (zgider@gmail.com).



613

kadar devam eden kazı çalışmalarında, Kuzey Cadde’nin Bizans Dönemi dü-
zenlemesinde farklı yapılara ait Dorik mimarî elemanların devşirme malzeme 
olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.  Burada toplam 137 adet Dorik mimarî 
bloğun katalogu yapılmıştır. Katalog sonucunda burada 3 farklı Dorik yapıya 
ait mimarî blokların devşirme malzeme olarak kullanıldığı belirlenmiş ve bu 
yapılar “Dorik Yapı A, B ve C” olarak adlandırılmıştır. Mevcut veriler doğrul-
tusunda Dorik Yapı A’nın tüm cephesinin Dorik Yapı B’nin ise sadece üst ya-
pısının restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Dorik Yapı A’ya ait mimarî bloklar 
Kuzey Cadde’nin Batı Portikosu’nun Bizans Dönemi cephe düzenlemesinde 
kullanılmıştır. Mimarî blokların katalog ve çizim çalışmaları, Dorik Yapı A’ya 
ait mimarî blokların iki gruba ayrıldığını ortaya koymuştur. Ölçü bakımından 
birbirine yakın değerlere sahip olan bu iki grup arasındaki fark özellikle trig-
lif-metop ile geison-sima bloklarında tespit edilmiştir. Bu durum, söz konusu 
Dorik mimarî blokların kentte yer alan bir sütunlu caddenin iki cephesine ya 
da Dorik bir stoanın farklı iki kanadına ait olduğunu göstermektedir (Çizim: 
2). Dorik Yapı B’nin mevcut mimarî blokları arasında yer alan köşeye ait trig-
lif-metop bloğu ile köşe kornişi ise söz konusu yapının Dorik cepheli bir anıt 
olabileceğini düşündürmektedir (Resim: 13). Kuzey Cadde’de bulunan beş 
adet yazıtlı arşitrav blokları, Dorik Yapı C başlığı altında değerlendirilmiştir. 

İkinci çalışma alanı, Tiyatro ile Gymnasion arasında yer alan Plasterli 
Yapı’dır. Burada yapılan çalışmalarda toplam 65 adet Dorik mimarî blo-
ğun katalogu yapılmıştır. Bu mimarî bloklardan 58’i Plasterli Yapı’ya aittir. 
Arşitravlarda ve triglif-metop bloklarında görülen farklı stil özellikleri yapı-
nın iki evreli olduğunu ortaya koymuştur. 

Üçüncü çalışma alanı olan Gymnasion’da çok sayıda farklı yapıya ait Dorik 
mimarî blokların devşirme olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Buradaki çalış-
malarda 77 adet Dorik mimarî bloğun katalogu yapılmıştır. Gymnasion’daki 
mimarî blokların tasnifi henüz tamamlanamadığından, katalog çalışmalarına 
2014 yılında devam edilmek üzere ara verilmiştir. 



614
Çizim 1: Augustus-İmparatorlar Tapınağı, Altar, Propylon ve Dorik Portik.
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Resim 1:  Tiyatro, Augustus-İmparatorlar Tapınağı Altar, Propylon ve Dorik Portik.
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Resim 3: Dorik Portik bloklarının buluntu hali.

Resim 2: Propylon, kuzey Peribolosu ve kuzeyindeki Dorik Portik.
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Resim 5: Hamamda alanın çalışma sonrası durumu.

Resim 4: Hamamda alanın çalışma başlangıcındaki görünümü.
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Resim 7: Erikli Kilise, Orta Nef kuzeybatı köşesi, tessera harç yatağı yenileme uygulaması.

Resim 6: Hamamın zemin döşemesi ve mimari elemanlar.
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Resim 9. Doğu Portik taban mozaiği, 1 numaralı panel bordür ve lakuna dolgu uygulama sonrası.

Resim 8: Doğu Portik taban mozaiği, 2 numaralı panel, çatlak dolgu uygulaması.
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Resim 10: Euarestos’un heykel kaidesi yazıtı.

Resim 11: Palmet başlıklar (Tip 1).
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Resim 13: Dorik Yapı B’ye ait köşe kornişi.

Resim 12: Dil motifli, saz ve akanthus yapraklı başlık (tip 5).
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KAMAN-KALEHÖYÜK KAZILARI 2013

Sachihiro OMURA*

2013 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile, Japon Anadolu Arkeolo-
ji Enstitüsü adına 26 Haziran-05 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştildi. Bakan-
lık temsilcisi olarak Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nden arkeolog Pınar 
Temiz İlman görevlendirilmiştir.  

Kaman-Kalehöyük, Ankara’nın kuş uçumu yaklaşık 100 km. güney-do-
ğusunda, Ankara-Kayseri eski yolun hemen kenarında, bereketli bir arazinin 
tam ortasında yer almaktadır.

1.  Kazıların Amacı

2013 yılı Kaman-Kalehöyük kazı çalışmalarının amacını iki noktada özet-
leyebiliriz. Birincisi, 1986 yılından itibaren kazı çalışmalarını sürdürdüğü-
müz Kuzey açmadaki kültür katlarının esas ve talî evrelerini saptamak ve 
böylece höyüğün stratigrafisini daha ayrıntılı olarak öğrenmek; ikincisi, Gü-
ney Açması’nda saptanan IIc ve IId katlarının mimarî kalıntılarını bir bütün 
hâlinde incelemektir (Çizim: 1). Bu amaçlarla yapılan 2013 yılı kazı çalışmala-
rından  alınan bazı sonuçları burada sunmak istiyorum. Buna göre;

2.  Kuzey Açmanın Stratigrafisi

Kaman-Kalehöyük’te günümüze kadar sürdürülen kazılarda, Kuzey 
Açma’da, Osmanlı Döneminden başlayarak, Eski Tunç Çağına ait tabakalara 

* Dr. Sachihiro OMURA,  Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitü-
sü,  Çağırkan  40350, Kaman-Kırşehir/TÜRKİYE.
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kadar inilmiştir. Bunlar yukarıdan aşağıya doğru şöyle sıralanmaktadır. Bi-
rinci kat, 14-17. yüzyılları, yani Beylik, Bizans ve Osmanlı dönemlerini temsil 
eder. İkinci kat, M.Ö. 12 yüzyıldan M.Ö. 4 yüzyılın ikinci yarısına kadar de-
vam eden Demir Çağına, üçüncü kat, M.Ö. 2. binyıl başından M.Ö. 12. yüzyıla 
kadar olan Orta ve Geç Tunç Çağına ve dördüncü kat ise, M.Ö. 3. binyılın 
ikinci yarısına ait Eski Tunç Çağının son safhasına aittir. 

 

3.  Kuzey Açma  Çalışmaları

2013 yılında IIa katı-Geç Demir Çağı, IIIc katı-Assur Ticaret Kolonileri 
Çağı, IVa katı-Eski Tunç Çağından Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi ve IVb 
katı, yani Eski Tunç Çağına ait mimarî kalıntılar üzerinde çalışmalara devam 
edilmiştir.

3-1 IIA Katına Ait Mimarî Kalıntılar 

Demir Çağına ait tabakalardaki kazı çalışmaları,  XVIII, XIX. ve XX. açma-
larda yapıldı. Bu açmaların hemen batısında yer alan açmalarda, 1986 yılın-
dan beri Osmanlı, Demir Çağı, Hitit İmparatorluk Çağı, Eski Hitit Çağı, Assur 
Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Tunç-Orta Tunç Çağı Geçiş Dönemi ve Eski Tunç 
Çağının mimarî kalıntıları açığa çıkarılmıştır. 

Ancak, bu açmalarda açığa çıkarılan stratigrafik sıralamada çözülmesi ge-
reken bazı konular da hâla mevcuttur.  Özellikle Erken Demir Çağı-IId kat 
ile Geç Tunç Çağı-IIIa, yani Hitit İmparatorluk Çağı tabakaları arasında hâla 
bazı boşluklar bulunmaktadır. IId katı ile IIIa tabakaları arasında kültür ilişki-
lerinin olup olmadığı da ayrıntılı olarak çözülmüş durumda değildir. Bunun 
nedenle, XVIII, XIX ve XX. açmalarda tekrar çalışmalara başlanmıştır.

 Geçen yıllarda bu açmalarda tespit edilen Geç Demir Çağına ait mimarî 
kalıntılar, pek sağlam olmadığından doğru mimarî planları vermemişti. XX. 
açmada tespit edilen binanın duvarları da parçalar hâlindeydi. Yalnız oda 
R426’nın ortasında kerpiçten yapılmış dörtgen şeklinde bir ocak ve odanın 
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batı köşesinde duvar W23’e dayanarak yapılan iki bölümlü  bir başka ocak 
açığa çıkarılmıştır. Ortada yer alan ocağın altında ise, aynı tipte bir ocak daha 
bulunmuştur. Her üç ocağın tabanı da iki kez seramik parçaları ile döşenmiş-
tir. Bu ocağın hemen yanında kum taşından yapılmış kalıp, potalar ve çok 
sayıda cüruf  tespit edilmiştir. Ayrıca,  kazısını tamamlayamadığımız yan-
daki odada da dört parçalı bir başka ocak bulunmaktadır. Bu nedenle,  IIa 
döneminde  bu yapının ve bölgenin bir atölye olarak kullanıldığı rahatlıkla 
düşünebiliriz (Çizim: 2). 

 

3-2 Orta Tunç, Geçiş Çağı ve Eski Tunç Çağı Mimarî Kalıntıları

 2012 yılı IIIc katı, Orta Tunç Çağının eski safhâlarına, IVa katı, Orta-
Eski Tunç Geçiş Dönemine ve IVb katı Eski Tunç Çağına ait tabakalardaki 
kazı çalışmaları V, VI, VII ve VIII. açmalarda yapılmıştır. 2013 yılında ise, aynı 
tabakalardaki kazı çalışmaları, IV, V, VI ve VII. açmalarda sürdürülmüştür 
(Çizim: 3). 

2012 yılında geçen yıllarda açığa çıkarılan IIIc katına ait, kuzey-güney isti-
kametinde uzanan yapının uzun ve derin duvar kalıntılarının kaldırılmasına 
devam edildi ve IV. açmada doğu-batı istikametinde IVa katına ait daha eski 
bir duvara   rastlandı.   2013 yılında IV. açmada,  IIIc katın duvarını kaldıra-
rak, IVa katı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ancak, burada çok sayıda 
çöp çukurları ile bazı kısa duvarlardan  başka sağlam bir mimarî kalıntıya 
rastlanmamıştır.  

V ve VI. açmalarda da çalışılmış ve IIIc katının en erken safhası olarak dü-
şünülen kuzey-güney istikametinde uzanan duvarın kaldırılmasına devam 
edilmiştir. Ancak, IIIc katına ait bu mimarî kalıntılar tamamen kaldırılama-
mıştır. 2014 yılında da bu çalışmalara devam edilecektir. Bu yapının batı böl-
gesinde kısa duvarlar ve bazı çukurlar açığa çıkarılmıştır. Burada  Eski Tunç 
Çağı en geç safhasına ait boyalı seramik olan Alişar III seramik parçaları ile 
çok sayıda el yapımı seramik ele geçirilmiştir. Bunlar arasında gaga ağızlı tes-
ti ve bir küp de bulunmaktadır. Yalnız, IIIc tabakasında çok bulunan kırmızı 
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astarlı, çok iyi perdahlı seramiklere, bazı bronz iğneler ile beraber kurşun fi-
gürine de rastlanmıştır.

Buna göre, kuzey-güney istikametinde uzanan mimarî kalıntıların ba-
tısının, Eski Tunç Çağından Orta Tunç Çağına geçiş dönemi, yani Kaman-
Kalehöyük’ün stratigrafisine göre, IVa katına ait  olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, bu açmalardan özellikle IV. açmada en çok dikkat  çeken malzeme 
demir cüruflarıdır. Bu elde edilen demir  cüruflarının şimdi  analizleri  yapıl-
maktadır. 

4. Güney Açmasının Çalışmaları

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Güney Açması’nda Osmanlı, Demir 
Çağı ve Orta Tunç Çağ kültür tabakaları açığa çıkarılmıştır. 2013 yılında Gü-
ney Açması’nda yapılan kazı çalışmalarının amacı, 2012 yılında olduğu gibi, 
IIc ve IId katlarının mimarî eserlerini bir bütün hâlinde incelemektir.

IIc kat için iki yapı katı tespit edildi. Birinci yapı katındaki büyük komp-
leks  bina, IIc katında da   sağlam olarak korunmakta ve planın belirgin olarak 
vermektedir.  Hatta bu yapı katına ait dikdörtgen iki de silo tespit edilmiştir 
ve bunlar 2013 yılında tamamen açığa çıkarılmıştır (Çizim: 4). Bu siloların 
tabanında kömürleşmiş buğday da ele geçirilmiştir. Bu nedenle dikdörtgen 
kalıntılar büyük bir olasılıkla buğday deposu olarak kullanılmışlardır. İkinci 
yapı katındaki mimarî kalıntılar bodrumlu olup birinci yapı katını bozarak 
inşa edilmiştir. Bu tabakada boyalı bir testi ve sağlam bir demir hançer de ele 
geçirilmiştir.

Güney Açması’nda IId katına ait mimarî kalıntılar üzerinde de çalışmalar 
sürdürüldü. Şimdiye kadar yapılan kazılarda, Güney Açması’nda IId katına 
ait 5 yapı katı  tespit edilmiştir. Bu yapı katlarından bazılarının yangın geçir-
diği de anlaşılmaktadır.  2013 yılında tespit edilen IId katın mimarî kalıntıları 
da IIc katına ait çukurlar ve bodrumlu mimarî kalıntıları ile tamamen bozul-
duğu için sağlam bir mimarî plan vermemektedir (Çizim: 5). IId katının çalış-
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maları sırasında hiyeroglifli bir Hitit mührü ele geçirilmiştir. Bu tür mühür, 
Kuzey Açması’nda IId katında da bulunmuştur. Buna göre, böyle  mühürle-
rin Hitit İmpartorluğu’ndan sonra bir süre daha  kullanıldıkları ihtimali de  
artmaktadır.

5. Sonuç

2013 yılı çalışmalarının sonucu olarak şunları söyliyebiliriz. Kuzey 
Açması’nda IVa kattında ele geçirilen seramikleri incelendiğimizde, bu taba-
kada Assur Ticaret Kolonileri Çağına ait seramik tipleri ile beraber Eski Tunç 
Çağı el yapımı seramikleri de bulunmuştur. Bu durumdan, Kaman-Kalehö-
yük IVa katının, artık Assur Ticaret Kolonileri ya da Orta Tunç Çağı seramik 
kültürünün etkisine girdiği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak Güney Açması’nda ise, IIc katında açığa çıkarılan sağlam 
ve geniş bir alanda tam plan veren, birinci yapı katındaki mimarî kalıntılar 
önemlidir. Hatta IId katında da birinci ve ikinci yapı katları oldukça büyük 
plan vermektedir. Bu sonuca göre, Kaman-Kalehöyük’teki Erken Demir Çağı-
nın yerleşim merkezlerinin höyüğün kuzeyinden daha ziyade güney kısmın-
da kurulduğu anlaşılmaktadır.

2014 yılında Kuzey Açması’nda IVb katı, yani Eski Tunç Çağı tabakala-
rında, Güney Açması’nda ise, Erken Demir Çağı tabakalarında çalışmalara 
devam edilmesi planlanmaktadır. Böylece, Eski Tunç Çağının ya da M. Ö. 3.  
binyılın kronolojiye bir katkıda  bulunacağını düşünüyoruz.
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Çizim 1: 2013 yılı kazı alanları.
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Çizim 2: IIa katına ait mimari kalıntıları (Kuzey).
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Çizim 3: IIIc ve IVa katına ait mimari kalıntıları (Kuzey).
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Çizim 4: IIc katına ait mimari kalıntıları (Güney).
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Çizim 5: IId katına ait mimari kalıntıları (Güney).
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2013 YILI LAODIKEIA ANTİK KENTİ KAZI vE 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Celal ŞİMŞEK*

2013 yılında Laodikeia antik kentinde; Asopos Tepesi, Prehistorik Batı 
Nekropolü,  Stadyum Caddesi, C Yapısı, Caracalla Nymphaeumu, S. Seve-
rus Nymphaeumu, Kuzey (Kutsal) Agora, Laodikeia Kilisesi’nde yıl boyunca 
kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır1.

I)- Asopos Tepesi 1 Kazıları (Resim: 2)

Kentin erken yerleşimi olan Asopos Tepesi 1’de sınırlı bir biçimde bilgi 
alınabilmiş olan Kalkolitik tabakanın daha geniş verilerin elde edilebilmesi 
için G3-4 açmasında çalışılmıştır. Yürütülen çalışmalarda G3-G4 açmasında 
bulunan 1. tabakaya ait tahribata uğramış durumdaki Geç Roma duvarı ve 
künkleri kaldırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında yıkılmış duvar içerisinde dere 

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE. 
e-mail: csimsek@pau.edu.tr 

1 Bakanlık Temsilciliğini; Hüdaverdi Benzer (İzmir Arkeoloji Müzesi), M. Sönmez Köse (Genel 
Müdürlük), Veysel Öztürk (Manisa Müzesi) ve Uğur Serden (Bergama Müzesi) yapmıştır.

 Kazı Heyeti: Prof.Dr. Francesco Guizzi, Yard.Doç. Dr. Erim Konakçı, Dr. Alister Filippini, 
Asistanlar: M. Ayşem Sezgin, Mehmet Okunak, Umay Oğuzhanoğlu Akay, Barış Yener, 
Mustafa Bilgin, Bilge Yılmaz Kolancı, Yasemin İnceelgil, Saadet Mutlu Kaytan (Mimar), A. 
Bedrettin Boz (Mimar) Restoratörler: Öğrt.Gör. Çağrı Murat Tarhan, Öğrt. Gör. Erkan Ba-
loğlu, Uzm. Ali Yaşar, Eda Altuncu, Emre Şenyurt, Teknik Heyetler (Arkeologlar-Mimar): 
Gökhan Yılmaz, Ayşegül Arığ, Fatma Kıyak, Kürşat Polatçıl, Barış Taşdemir, Pınar Kızılte-
pe Bilgin, Burcu Erez, Sevcan Şimşek, Semih Akdemir, Alp Kavas, Dilek Çakar, Burcu De-
rin, Burce Akça, Elif Çetinkaya (Mimar) Öğrenciler: Pamukkale, Nevşehir, Trakya, Dokuz 
Eylül, Hacettepe, Adnan Menderes, Selçuk, Uludağ, Ege ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversiteleri’nin arkeoloji, restorasyon ve mimarlık bölümlerinden öğrenciler kazıda görev 
almıştır. Web: http://laodikeia.pau.edu.tr/

 Finans Kaynakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Beledi-
yesi, Pamukkale Üniversitesi, TÜRSAB, Başarı Tekstil, PASVAK, Emek A.Ş., Tümaş, Başa-
ranlar ve Tuna Mermer. 
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taşlarının yanı sıra ezgi taşlarının da zaman zaman duvar taşı olarak kullanıl-
dığı belirlenmiştir. 1. tabakaya ait Roma Dönemi duvarının kaldırılmasının 
ardından bir bölümü bu duvar ile de tahribata uğramış durumdaki Orta Tunç 
Çağı tabakasına ulaşılmıştır. Açmada Orta Tunç Çağına ait zayıf duvarlarla 
birlikte kerpiç bir ocak ve tüme yakın kaplar ortaya çıkarılmıştır. Orta Tunç 
Çağı tabakasının kaldırılmasının ardından G3-G4 açması genelinde seviye 
inilerek Kalkolitik tabaka geniş bir alanda incelenmiştir. Kalkolitik tabakada 
olasılıkla burada yarı göçebe toplulukların kısa süreli iskân etmesinden dola-
yı geniş çaplı mimarî unsurlara ulaşılmamış olmakla birlikte, çok sayıda bü-
yük bölümü kaba mal grubu içerisinde ele alınabilecek seramik parçaları bu-
lunmuştur. Açma genelinde Kalkolitik Döneme ait tabakanın sonlanması ve 
ardından ana kayaya ulaşılması nedeniyle çalışmalar sonlandırılmıştır. G3–4 
açmasında 2013 yılında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda; Geç Roma Dö-
nemi (Tabaka I), Hellenistik Dönem (Tabaka III), Orta Tunç Çağı (Tabaka VI 
a–b) ve Kalkolitik Dönem (Tabaka VII) tabakalarına ulaşılmıştır2. 

II)- Kandilkırı Yerleşmesi ve Prehistorik Batı Nekropolü Kazıları (Resim: 3)

Laodikeia Prehistorik Batı Nekropolü’nde 2012 yılında kazısı yapılan ve 
4-5/A-B açmalarının bir kısmını içerisine alan 10x11 m. lik kazı alanında tes-
pit edilen Erken Tunç Çağı 2’ye tarihlenen mezarların ve ETÇ 3’e tarihlenen 
mimarî kalıntılarının devamının araştırılması amacıyla güney yönde 4x15 
m.lik açma yapılarak alan genişletilmiştir3. Yüzey toprağının kaldırılmasının 

2 C. Şimşek, Laodikeia (Laodicea ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, 2013a, 328-333, Resim 
182, 186, 197, 439-443; C. Şimşek, “2011 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 34. 
KST 3, 2013b, 109-111, Resim 1, 10-11; C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 
2007a, 33, 55, Res. 8; C. Şimşek, “2007 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 30. KST II, 2009, 
409-411, Res. 1-3; C. Şimşek, “2008 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 31. KST 4, 2010, 101-
105, Res. 1-3; C. Şimşek, “2009 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 32. KST 3, 2011, 447-450; 
C. Şimşek, “2010 Yılı Laodikeia Kazıları”, 33. KST 4, 2012, 569-570, Res. 1-2; E. Konakçı, Bü-
yük ve Küçük Menderes Havzalarındaki M.Ö. 2. Bin Yıl Kültürlerinin Yeni Veriler Işığında 
Değerlendirilmesi, EÜ., Sos. Bil. Ens., Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2012.

3 Şimşek 2009, 424-425, Resim 1, 13-14; Şimşek 2010, 120-124, Resim 1, 11-15; Şimşek 2012, 586-
590, Resim 13-14; Şimşek 2013a, 400-407, Resim 529-536; C. Şimşek, “2012 Yılı Laodikeia An-
tik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 35. KST 3, 2014, 91-94, Resim 14-15.
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ardından hemen altta yer alan ve 2. tabaka olarak adlandırılan; ayrıca kendi 
içerisinde de geç (2A) ve erken (2B) aşamalarının olduğu çalışmalarla tespit 
edilen Erken Tunç Çağı 3’e ait geç evreye ulaşılmıştır. Söz konusu evre Erken 
Tunç Çağı 3 yerleşim alanı mimarî kalıntılarına ait tabaka olup bu “Kandilkırı 
Yerleşmesi” olarak adlandırılmıştır. 2A tabakası içerisinde yapılan çalışma-
larda, açmanın doğusunda, 261.72 m. kotundan başlayarak, 4 mekânı tespit 
edilebilmiş olan bir yapıya ait temeller açığa çıkarılmıştır. Mekânları ayıran, 
yapının ortasında yer alan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ana duvarın ko-
runabilen kısmı 6.10 m. uzunluğunda ve 0.44 m. kalınlığındadır. Duvarın ku-
zey kısmının tahribat görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bu duvarın batısında 
yer alan iki mekân içerisinde kille sıvanmış tabana kadar çalışmalar sürdü-
rülmüştür ve iki mekân arasında geçişi sağlayan 0.75 m. genişliğinde bir kapı 
tespit edilmiştir. 

Dört mekânı ortaya çıkarılan yapının 2013 yılında doğu yarısı da kazıl-
mış ve bu kesimde, 1.60x2.04 m. ölçülerinde bir alana yayılan, tabanı küçük 
boy çay taşları ve orta boy seramik parçalarıyla döşenmiş ve üzeri sıvanmış 
işlik benzeri bir alan tespit edilmiştir. Ana duvarın kuzeydoğudaki mekânda 
kuzey kesite bitişik hâlde oval formlu, tabanı kil sıvalı bir ocak açığa çıkarıl-
mıştır. Bu yapı topluluğunun güneyinde, 260.29 m. kotundan başlayan,  do-
ğu-batı doğrultulu 5.27 m. uzunluğunda ve 0.55-0.65 m. genişliğinde, orta ve 
büyük boyutlarda çay taşlarından örülmüş bir duvar temeli daha açığa çıka-
rılmıştır. Tek sıra yüksekliğindeki bu temel üzerinde ve çevresinde kerpiç bir 
blok tespit edilmemiştir. 2. tabakanın genelinde de bugüne kadar kerpiç blok 
kullanımını düşündüren herhangi bir veri mevcut değildir. Bu bağlamda, te-
mel üzerindeki düzensiz kerpiç öbekleri, duvarların tauf benzeri bir teknikle 
yükseltilmiş olabileceğini akla getirmektedir. Söz konusu duvarın güneyinde 
yer yer kille sıvanmış taban görülebilmektedir. Kuzeyinde ise, duvara yakın 
konumda ve taban üstünde ele geçirilen 9 adet tezgah ağırlığı ile birlikte çak-
maktaşı dilgi ve kemik âlet buluntular mekânda dokuma yapıldığını akla ge-
tirmektedir.

Açmanın doğusunda, yukarıda sözü edilen mimarî kalıntıların ortasında 
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yer alan 3x5 m.lik bir alanda, 3. tabakaya ulaşmak amacı ile seviye indirme 
çalışmaları devam ettirilmiştir. 2A tabakasına ait mekânların taban altı sevi-
yesine inilmesinden sonra, 2B evresine ulaşılmış ve bu evreye ait çok tahri-
bat görmüş durumdaki tek bir duvar kalıntısından başka bir mimarî unsur 
tespit edilememiştir. 261.10 m. kotunda açığa çıkarılmış olan ve toplam 2.17 
m. uzunluğundaki duvarın kalınlığı 0.26-0.40 m. arasında değişmektedir. 2. 
tabakaya tarihlendirilen seramik örnekleri arasında en önemli grubu, gri sera-
mik geleneğinde üretilmiş olan konik gövdeli ve “S” profilli çanaklar, kırmızı 
astarlı ya da kırmızının tonlarında film astarlı (wash) çark yapımı tabaklar ve 
az sayıda, yivli, turuncumsu film astarlı (wash) depas parçaları ile üçayaklı ve 
boyunlu çömlekler oluşturmaktadır. 2. tabakaya ait yapıların, genelde taban 
altı dolgularında ele geçirilen bir seramik grubu da parlak kırmızı astarlı ve 
perdahlı, saklı astarlı ve bezemeli seramik örnekleridir. Yerleşmenin genel se-
ramiğinden farklı özellikler gösteren ve az sayıda örnekle temsil edilen mal 
grubu içindeki tüm parçalar, çok iyi ve parlak perdahlı bir yüzeye sahiptir. 
Söz konusu gruba ait pek çok örnekte, kabın yüzeyinde astarsız ve perdahsız 
hâlde (reserve) bırakılmış alanlar oluşturulmuş ve bunların içleri ince kazıma 
bezeme ile doldurulmuştur.

2012 yılında, 3. tabakanın geç evresine ait 2 adet çöp çukuru belirlene-
bilmişti. 2013 çalışmalarında aynı tabakaya ait 260.80 m. kotunda doğu-batı 
doğrultulu sıralanmış 3 adet çöp çukuru daha tespit edilmiştir. Çukurlar, iç-
leri doldurulduktan sonra, üzeri kalın bir kil tabakasıyla örtülüp sıkıştırılarak 
kapatılmıştır. 3A tabakasına ait 5 çöp çukuru da açıldıktan sonra tek seferde 
doldurulup örtülmüştür. Çöp çukurları çok yoğun karbonlaşmış kalıntı ve 
hayvan kemiğinin yanı sıra, iri parçalar hâlinde ve çok yoğun seramik ör-
nekleri barındırmaktadırlar. Söz konusu çukurlar ve içerisinde bulundukları 
tabakaya ait seramik örnekleri arasında koyu kırmızı ve turuncu film astarlı 
(wash) çark işi tabak parçalarının yanı sıra, kırmızı astarlı tankard parçaları 
da dikkat çekmektedir. Kazı alanının güneybatı kısmında sürdürülen çalış-
malarda, yüzey toprağı altında, 2. tabakaya ait, epeyce tahribat görmüş du-
rumda izlere ve bunun altında 4. tabakaya ait mezarlara rastlanmıştır. 2013 
yılı çalışmalarında, bu tabaka içerisinde bir adet pithos mezar ve bir adet de 



637

çömlek mezar olmak üzere iki mezar açığa çıkarılmıştır. Pithos (L.13.PBM.
M1), ağız kısmı kuzeydoğuya bakacak şekilde yerleştirilmiş olup ağzı yassı 
bir kapak taşı ile örtülmüştür. Boyun ise iki yandan orta ve iri boy taşlarla 
desteklenmiştir. Baskı sonucu gövdeden kırılarak içeri göçmüş hâlde açığa 
çıkarılan pithos mezar içerisinde oldukça karışmış ve dağılmış durumda tek 
birey tespit edilmiş, 1 adet sepet kulplu kompozit kap, 1 adet dört ayaklı tes-
ti, 1 adet ayaklı çanak ve 1 adet de bezemeli ağırşak ele geçirilmiştir. L.13.
PBM.M1 pithos mezarının hemen güneyinde, 259.90 m. kotundan başlayan bir 
çömlek mezar (L.13.PBM.M2) açığa çıkarılmıştır. Mezar çömleği, toprağa bo-
yunda yer alan dikey kulpu yukarıya bakacak biçimde yerleştirildikten sonra, 
iki yandan kerpiç bloklarla düzenli biçimde desteklenmiş, ağız kısmı iki sıra 
kerpiç blokla örtülmüş ve bir bebeğe ait iskelet sırt üstü durumda ve bacakları 
iki yana doğru dizlerden bükülerek yerleştirilmiştir. 

 

III)- Stadyum Caddesi Restorasyon Çalışmaları (Resim: 1, 4, 6-7)

Kent içerisinde doğu-batı yönünde uzanan Suriye Caddesi’ni, Caracalla 
Nymphaeumu’nun batı kenarından, kuzey-güney yönlü olarak kesen ana 
cadde, güneydeki stadyuma doğru yöneldiği için Stadyum Caddesi olarak 
adlandırılmıştır4. Cadde topografyaya göre kuzeyden güneye doğru yüksel-
mektedir. Caddenin her iki kenarındaki sivil (ev-dükkân) ve kamu (Merkezi 
Hamam, B Nymphaeumu, Latrina) yapılarının atık suları, cadde tabanı al-
tında yer alan kanal sistemine bağlanmaktadır. Kazı buluntuları Stadyum 
Caddesi’nin M.S. 4. yy.ın ikinci yarısından, M.S. 7. yy. başlarına kadar kulla-
nım gördüğünü ortaya koymuştur. 

Çalışmalar, Stadyum Caddesi’nin, Suriye Caddesi’ne göre daha fazla tah-
rip olduğunu ortaya koymuştur. Caddenin portik sütunlarından ancak birka-
çı günümüze kadar gelebilmiştir. Kalan birkaçı ise çok parçalıdır. Ayrıca az 
sayıda cadde tabanı ve portikleri üzerinde Dorik yapıya ait mermer mimarî 
bloklar açığa çıkarılmış olup bunların tasnif ve anastylosis esas alınarak ko-

4 Şimşek 2011, 458-456, Resim 1, 10-11; Şimşek 2013a, 125-130, Resim 150-156.
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ruma-onarım, ayağa kaldırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplamda 
Stadyum Caddesi Doğu ve Batı portiklerinde demo çalışmaları sonrasında 
devşirme mermer kaideler üzerinde yedi adet sütun ayağa kaldırılmış olup 
cadde zeminine düşen kırık hâldeki mimarî blok parçaları kaldırılarak cadde 
bütünlüğü sağlanmıştır. Bunun yanında kırık hâlde bulunan sütunlar bulun-
duğu şekli ile koruma altına alınarak sütun gövde parçası ahşap traversler-
le kafes sistemiyle çevrelenmiş ve içinde oluşan boşluk kumla doldurularak 
fiziksel tahribata maruz kalmaları engellenmiştir. Diğer taraftan Stadyum 
Caddesi’nin güney üzerinde yer alan kemerli geçişe ait bloklar sağlamlaştırı-
larak var olanları anastylosis esas ayağa kaldırılmıştır. B Nymphaeumu önün-
de ve cadde tabanından 0.50 m. üst kotta yer alan son dönem kullanımına ait 
platform üzerindeki kırık durumda olan parçalar birleştirilmiş, platformun 
çevresi ahşap traverslerle kafes yöntemiyle çevrelenerek koruma ve onarım 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Stadyum Caddesi Doğu Portik üzerinde Caracalla Nymphaeumu yanın-
dan itibaren dükkân girişlerine ait duvarlarda derz yenilemeleri ve yıkılan 
bloklarının anastylosis esas yerleştirme işlemleri yapılmıştır. Üç adet dükkânın 
tabanları temizlenerek ortaya çıkarılmış, iki adet tonozlu dükkân depolarında 
da gerekli olan derzleme ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. 

IV)- C Yapısı (Apsisli Yapı) Kazı Çalışmaları (Resim: 1, 5)

Yapı, Stadyum Caddesi’nin batısında, Caracalla Nympheumu’nun güney-
batısında, Efes Portikosu’nun ise kuzeyinde 290.70 m. kotunda, yaklaşık 50.00 
m. çapında olan bir yükselti üzerindedir. Dikdörtgen formlu doğu-batı doğ-
rultulu olan yapının kazı çalışmalarından önce yüzeyde dağınık durumdaki 
aedicula, lento, söve, İon başlık parçaları, geison gibi mermer mimarî bloklar 
ve belirlenebilen plan tipinden yola çıkılarak “Efes Portikosu’nun kuzeyinde-
ki C Yapısı (Apsisli Yapı - Kilise)” olarak adlandırılmıştır5. 

5 Şimşek 2007a, 279-280, Resim 98a; Şimşek 2013a, 384-386, Resim 498-505.
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 C Yapısı kesme traverten bloklardan inşa edilmiş, iç kısmı mermer kap-
lamalı olup girişin olduğu doğu cephesi daha hareketli ve mermerden ya-
pılmıştır. Kentin hâkim noktasındaki bu yapının kullanım amacı ve planının 
belirlenmesi için çevresi ile içerisinde kuzey-güney yönünde 22.00 m., doğu-
batı yönünde 28.00 m. ölçülerinde bir açma alanı oluşturularak kazılmıştır. 
Çalışmalar sonunda planı ortaya çıkartılan yapının traverten bloklardan olu-
şan ana duvarları bir-iki sıra hâlinde korunmuştur. Yapının genişliği 16.60 
m., uzunluğu 18.90 m., duvar kalınlığı ise 0.70 m.dir. İç kısmında merkezi ko-
numda batıya bakan ana apsisi ile kuzey ve güney duvarları içerisinde dörder 
adet olmak üzere toplam sekiz nişi bulunmaktadır. Bu nişlerin iki yandakileri 
kare kesitli, ortadakileri ise yarım daire formundadır. Niş genişlikleri 2.10 m., 
derinlik ise 1.80 m.dir. Batı kısmında uç kısımlarında mermer üç tamburdan 
oluşan paye ve dil süslemeli başlığın yer aldığı apsis yayı, 9.50 m. genişliğin-
de, 5.50 m. derinliğindedir. Üst örtüsü ise bina içine yıkıntı durumundaki ki-
reç harçlı moloz traverten ve çay taşı örgülü olan tonozdur. Deprem etkisiyle 
doğuya doğru yıkılmış olan tonoz 15.10 m.lik bir alana yayılmıştır. Nişlerde 
yapılan çalışmalarda, 288.79 m. kotunda travertenden oluşan tabana ulaşıl-
mıştır. Taban altında bir önceki evreye ait traverten bloklar açığa çıkarılmış 
olup yapının erken evresinde başka bir yapı üzerine inşa edildiği düşünül-
mektedir. Taban ise çay taşı blokaj olup üzeri mermer kaplamalıdır, ancak 
kaplamalar tamamen sökülmüştür. 

Yapının doğu sınırını ise kapı sistemi ve duvar sırası oluşturmaktadır. 
Çalışmalar sonunda mekâna üç adet kemerli kapıdan girişin sağlandığı an-
laşılmıştır. Söve tabanında yapılan çalışmalarda 1.90 m. genişliğinde eşik 
açığa çıkarılmıştır. Yapının giriş cephesi kapıların iki yanında nişli aedicula 
ile hareketlendirilmiş olup orijinalde nişler içine heykeller yerleştirilmiş ol-
malıdır. Doğu yöndeki giriş cephesinde devşirme olarak kullanılan mermer 
bloklar içinde Antoninler Dönemi bezeme stili gösteren kâset, ince ve barok 
işçiliklidir. Mekânın doğusunda giriş kapısı hizasında yapının son kullanım 
evresiyle ilişkili 289.13 m. kotunda 2.45 m. uzunluğunda künk sırası tespit 
edilmiştir. Ayrıca yapıda az miktarda Erken Bizans Dönemine tarihlendirilen 
günlük kullanıma ait seramik parçaları ile niş tabanında bulunan Arcadius 
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Dönemine (M.S. 395-408) tarihlendirilen bronz sikke, yapının M.S. 5. yy.daki 
son kullanım evresine işaret eder.  

Yapının çevresinde yapılan kazı çalışmalarında ise güney duvarının dışı-
na bitişik 2.15 m. uzunluğunda, 0.70 m. genişliğinde traverten, tuğla ve çay 
taşından oluşan duvar açığa çıkartılmıştır. Olasılıkla yapının güney duvarın-
dan Efes Portikosu’na kadar mekânların devam ettiği düşünülebilir. Ancak 
bu durum çalışmalar tamamlandıktan sonra netlik kazanacaktır.

Mevcut mimarî bezemeler göz önüne alındığında Severuslar Döneminde 
yapılmış olabileceği düşünülen yapının, batı yönündeki ana apsisi ve uzun 
duvarlarının iki yanındaki dörder niş, imparatorluk kültü için kullanıldığı-
nı ve daha sonra M.S. 4. yy.da kiliseye dönüştürüldüğünü ortaya koymakta-
dır. Olasılıkla M.S. 375 yılında alınan karar gereği yapıda kilise kullanımının 
devamı için yön problemi olması sebebiyle bu amaçlı kullanımından vazge-
çilmiştir. M.S. 5. yy.da son kullanımı olan yapı, önceden boşaltıldığından, 
mermer kaplamaları tamamen sökülmüş ve tonozun depremde çökmesine 
rağmen çok az arkeolojik veri ele geçmiştir. 

V)- Caracalla Nymphaeumu’nun Anastylosis Esas Restorasyonu (Resim: 1,6-7)

Suriye Caddesi ile güneye devam eden Stadyum Caddesi’nin kesiştiği kö-
şede yer alan iki cepheli anıtsal çeşme, M.S. 215’te İmparator Caracalla’nın 
kenti ziyareti anısına yapılarak ithaf edilmiştir. Mevcut yapıdaki kazı çalış-
maları; 1961-1963 yıllarında Kanada Québec Laval Üniversitesi adına, Fransız 
arkeologlar tarafından yapılmıştır6. Dört onarım evresi geçiren yapı en son 
M.S. 5.yy.da onarım görmüştür7. Yapılan bu çalışma sonrası çeşmeye ait olan 
mermer geison, arşitrav, kaide, postament, parapet, sütun gibi mimarî blok-
lar, Suriye Caddesi’nin batı, Stadyum Caddesi’nin ise kuzey ucuna dağıtılmış 
şekilde bırakılmıştır. 

2013 yılında Caracalla Nymphaeumu’nda anastylosis esas alınarak ko-

6 Bkz. J.D. Gagniers (ed), Laodicée du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969.
7 Şimşek 2007a, 158-163, Resim 58a-h; Şimşek 2013a, 163-167, Resim 205-213.
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ruma, ayağa kaldırma ve blokların düzenlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 
Bu çalışmayla ileride yapılması planlanan restorasyonların ön hazırlığı ile 
cadde bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada mevcut mimarî 
bloklar kendi içerisinde tipoloji ve kronolojiye göre ayrıştırılarak Stadyum 
Caddesi’nin batı yanında oluşturulan tasnif alanına taşınmıştır. İki ana cad-
denin köşesinde yapılan anıtsal çeşmenin Suriye Caddesi güney portiği üze-
rindeki çeşme nişinin içi temizlenerek, niş tabanındaki tahribat sağlamlaştı-
rılmış, Stadyum Caddesi üzerinde yer alan nişe ait duvarlarda ise anastylosis 
esas restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Cadde tabanına düşen bloklar nede-
niyle döşeme taşlarında oluşan kırıklar birleştirilerek yerlerine yerleştirilmiş-
tir. 

VI)- S. Severus Nymphaeumu Kazı ve Anastylosis Çalışmaları (Resim: 1, 8)

Suriye Caddesi üzerinde yer alan anıtsal çeşme yapısının kuzeyinde 2011 
yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çeşmeyle bağlantılı olan Yeşillerin 
Jokey Kulübü ortaya çıkartılmıştır8. 2013 yılında çeşmenin su sistemine ait 
verilere ulaşmak amacıyla ana duvarına ait olan ve depremle kuzey yönüne 
doğru yıkılan traverten bloklarda temizlik ve kazı çalışmaları yürütülmüştür. 
Yıkıntı hâldeki traverten bloklar belgelendikten sonra kaldırılarak yapının su 
sistemi ve koridoru ile ilgili verilere ulaşılmıştır. Seviye indirme çalışmaların-
da çeşme arkasının son kullanım evresinde çay taşı blokaj ile doldurulduğu 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan çeşmenin kuzeyinde su hattı ve nem alma ko-
ridorunun varlığı net olarak belirlenmiştir. Bu bölümde yer alan geç dönem 
duvarında, yoğun kalkerli traverten blok ortaya çıkarılmış olup bu orijinal 
düzenlemede çeşmeye su sağlayan sisteme ait olmalıdır.  

Ayrıca seviye indirme çalışmaları sonrasında traverten blokların kaldırıl-
masıyla in situ duvar sıraları ortaya çıkmış ve traverten duvar blokları üzerin-

8 C. Şimşek, “2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 26. KST 1, 2005, 308-311, Resim 9-13; 
Şimşek 2006, 420-422, Resim 1-5; Şimşek 2007a, 141-152, Resim 55a-o; C. Şimşek, “2005 Yılı 
Laodikeia Kazı Çalışmaları”, 28. KST 1, 2007b, 461, Resim 4, 8; Şimşek 2013a, 147-159, Resim 
180-198; Şimşek 2014, 83, Resim 1, 3
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de üç adet künk geçişi hattı için kanal oyuğunun açılmış olduğu ve bunların 
uzun cephede yer alan üç çeşmeye su sağladıkları tespit edilmiştir. Bunlardan 
birisi ise havuzdan su tahliye eden sistemle ilgilidir. 

Yapının temeli ve evreleri ile ilgili olarak alanda yapılan çalışmalarda söz 
konusu havuza su sağlayan künk sisteminin devamında güney-kuzey yönün-
de 2.37 m. kısmı korunmuş olan künk sırası görülmektedir. Söz konusu künk, 
0.31 m. çapındadır ve çeşmeye su getiren künk sistemiyle alakalıdır. Ancak 
sonraki kullanım evresinde bu künk güney-kuzey yönünde devam eden 
künk sistemiyle birlikte kullanılmıştır. Geç dönem kullanımlarında bu alan-
da farklı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi künkten su tahliyesinin 
engellenmesi amacıyla kör tıpayla kapatılmış ve Jokey Kulübü’nün doğu dış 
duvarına bitişik yerleştirilen pithostan su sağlanmıştır. Çeşmenin ana havuzu 
içinde yapılan çalışmalarda güneydoğu köşesinde havuzun zemin tahliye gi-
deri (0.65x0.45x0.22 m.) açığa çıkarılmıştır. Havuzun son kullanım evresinde 
çay taşı blokaj yükseltilerek, yer yer 0.10 m.ye kadar kalınlıkta olan kiremit 
katkılı harç üzerine pişmiş toprak tuğla döşenerek düzenlendiği anlaşılmıştır.

S. Severus Nymphaeumu’nda ön cephede havuza ait parapet bloklarının 
arkasında yer alan opus caementicum duvarın korunmasına yönelik olarak kırık 
durumda olan merdiven basamakları ve parapet bloklarına ait parçalar tespit 
edilerek anastylosis esaslı olarak birleştirilmiş, eksik olan basamak ve parapet 
bloklar pantograf yöntemiyle tamamlanarak yerlerine yerleştirilmiştir. 

Diğer taraftan Tapınak Avlu duvarı ile anıtsal çeşme arasındaki sokağın 
alt kısmında kanalizasyon sisteminin varlığını gösteren kapak taşları bulun-
muştur.

VII)- Kuzey (Kutsal) Agora Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (Resim: 1, 9-14)

Kuzey (Kutsal) Agora olarak adlandırılan dikdörtgen planlı yapı komp-
leksi (265x128 m.), M.S. 4. yy.a kadar içinde tapınakların, altarların, anıt ve 
naiskosların olduğu bir temenos alanı iken, Hıristiyanlığın kabulüyle birlikte 
pagan inancına dayalı olarak alan içindeki yapılar sökülüp bir agoraya dönüş-
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türülmüştür9. Kazı çalışmaları alan içinde; dört tarafta portikler, güneyde üç 
propylon, iki tapınak, altar ve havuzların yer aldığını ortaya koymuştur. 2012 
yılında Doğu Portikte 18 adet sütun ayağa kaldırılmıştır. Agoranın Güney 
Portiği’nde Doğu Portik’ten farklı olarak İonik başlık taşıyan ortadan kırma 
çatıyı destekleyen çift sıra sütunun taşıyıcı olarak kullanıldığı görülmüştür. 
Ayrıca Güney Portik sütunları Doğu Portik sütunlarından daha küçük olup 
bunlar orijinal portik mimarî elemanlarıdır. Korinth başlıklar taşıyan Doğu 
Portik sütunları ise daha kolosaldır ve bunlar M.S. 4. yy.da temenos alanı için-
deki Athena Tapınağı’nın malzemelerinin sökülerek tekrar bu alanda kulla-
nılması şeklinde düzenlenmiştir. Bu alan Laodikeia Kilisesi’ne yakın olması 
nedeniyle Hıristiyan mahâllesinin agorasına dönüştürülmüştür. Bu alanda 
2013 yılında da kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür.

1-Merkezi Propylon (Resim: 7, 9-10): Suriye Caddesi’nin kuzey kenarında, 
Kuzey (Kutsal) Agora’ya geçişi sağlayan Merkezî Propylon (I. Propylon), cad-
deden 6.60x14.53 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir girintiyle ayırt edil-
mektedir. Propylonun iki yanında Suriye Caddesi Kuzey portikleri gerisinde 
dükkân sıraları yer alır. Girişin iki yanında dikdörtgen kesilmiş traverten 
bloklardan yapılmış duvar bulunur. Kazı çalışmalarında bulunan ahşap ha-
tıllar, demir çiviler, kiremit ve omurgalar, mekânın üzerinin kırma beşik ça-
tılı kapatıldığını göstermektedir. Propylonun iki yanında doğu-batı yönünde 
uzanan duvar blokları, deprem nedeniyle kuzeye doğru sıralı olarak yıkıl-
mıştır. Duvar blokları kireç harçlı olarak inşa edilmiş ve kuzeye bakan portik 
iç kısmı sıvanarak üzerine freskler yapılmış, alt sıralarında ise mermer plâka 
kaplamalar kullanılmıştır. 

Merkezî Propylon, Güney Portiği içine cadde kotundan dolayı merdivenle 
bağlanmıştır. Portik içindeki çalışmalar sonunda 283.15 m. kotunda sıkıştı-
rılmış toprak tabana ulaşılmıştır. Propylonun iki yanında yer alan portik arka 
duvar blokları sıralı olarak alınmış, öncelikli olarak demo çalışmaları yapıl-
mıştır. Demo çalışmaları sonrasında doğu duvarı, 8 sıra traverten blokla 4.95 

9 Şimşek 2007a, 267-271, Resim 93a-f; Şimşek 2013a, 274-296, Resim 371-403; Şimşek 2013b, 111-
113, Resim 1, 12; Şimşek 2014, 83-89, Resim 1, 4-9.
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m., batı duvar ise 7 sıra traverten blok ile 4 m. yüksekliğe ulaştırılmıştır. Yı-
kıntı traverten bloklardan freskli olanlar (kırmızı, sarı, siyah, yeşil, mavi, pem-
be, beyaz renkler ile şerit, düz ve dalgalı çizgiler ile bitkisel bezeme) koruma 
altına alınarak alanda tasniflenmiştir. Propylonun doğu yanındaki duvara ait 
traverten blokların kaldırılmasının ardından basamakların doğu köşesinden 
başlayarak doğu duvarın kuzey cephesine kadar devam eden ve geç dönem-
de mekân bölmeleri şeklinde yapıldığı anlaşılan kuzey-güney doğrultulu 
traverten, çay taşı, tuğla ve devşirme mermer mimarî bloklarla (Dorik sütun 
gövde parçası ve başlığı) örülü 4.90 m. uzunluğunda, 0.93 m. genişliğinde ve 
0.80 m. yüksekliğinde duvar açığa çıkarılmıştır.

2012 kazı sezonunda açığa çıkarılarak alanın kuzeyinde tasniflenen propy-
lonun ön cephesine ait mimarî blok parçaları demo çalışmalarının yapılabil-
mesi için Güney Portiğin batısına tasniflenmiştir. Propylonun üst basamağın-
dan başlayıp alanın kuzeyine doğru devam eden iki sıra Erken Bizans Dö-
nemine ait su künklerinde ise sağlamlaştırma yapılmış ve üst kısmının iki 
yanı traverslerle korumaya alınmıştır. Yapılan çalışmada, M.S. 494 depremi 
sonrası kullanılmayan Propylonun traverten duvar bloklarının yer yer oyula-
rak künk borularının buradan ve bazı bölümlerde devşirme mermer blokların 
üzerinden geçirildiği anlaşılmıştır. Bu da Güney Portik’in bu dönemden itiba-
ren işlevini yitirdiğini göstermektedir.

2- Batı Propylon kazı çalışmaları (Resim: 7, 9, 11): Batı Propylon, Caracalla 
Nymphaeumu’nun kuzeyinde ve Suriye ile Stadyum Caddeleri’nin kesiştiği 
noktanın kuzeyindeki Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiği’ne girişi sağlayan 
alanda yer alır. Kazı çalışmasının amacı; Batı Portik kuzey uçta kaldırılan sü-
tunların Batı Propylona kadar uzanan güney uzantısının ortaya çıkartılması, 
kutsal agoranın Güney ve Batı Portiği’nin kesişme aksının belirlenmesi, tam 
plan bütünlüğünün sağlanması ve ortaya çıkarılan sütunların ayağa kaldırıl-
masıdır.  

Batı Propylon’da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; 284.41 m. kotunda 
kuzey-güney yönünde uzanan ve Batı Portiği’ne ait çift sıralı 1.30 m. genişli-
ğinde, 0.80x0.60 m. ölçülerinde traverten bloklarla örülü duvar açığa çıkarıl-
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mıştır. Söz konusu duvarın açığa çıkartılan uzunluğu 12.75 m.dir. Bu duvarın 
1.40 m. doğusunda, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen traverten blok-
lardan inşa edilen 10.95 m. uzunluğunda ve 0.90 m. genişliğinde bir başka 
duvar sırası açığa çıkarılmıştır. Bu duvar sırası, alanın son kullanım evresinde 
propylonun düzenlenerek farklı işlev için düzenlendiğine işaret etmektedir. 
Bu düzenlemede özellikle Batı Portiği girişi kapattığından, burada tahribat 
yapılması önlemiştir. Açmanın doğusunda ortaya çıkartılan üçüncü duvar sı-
rası ise kuzey-güney yönünde uzanmakta ve açmanın kuzeyindeki duvar ile 
kesişerek olasılıkla dükkân olabilecek bir mekânı sınırlandırmaktadır.  

Alan içerisinde bol miktarda dağınık hâlde kırık durumda mimarî ele-
manlara ait mermer arşitrav, friz, geison, sima, tavan kâseti, İon başlığına ait 
volüt parçaları açığa çıkarılmıştır. Bu durum alanda yoğun bir tahribatın var-
lığını göstermesi açısından önemlidir. Alan kentin terk edilmesi olan M.S. 7. 
yy.ın başına kadar tekrar tekrar kullanılmış ve bunun arkasından taş ocağına 
çevrilerek yoğun biçimde tahrip edilmiştir. 

Batı Propylon’da yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan mekân, yapının 
sonraki dönemde giriş işlevi dışında farklı bir amaçla da kullanıldığını göster-
mektedir. Suriye Caddesi ile bağlantılı olan ve doğuya doğru uzanan portik 
gerisinde dükkân sıraları yer almakta olup, olasılıkla Propylon geç kullanımda 
dükkân ve mekânlara dönüştürülerek tahrip edilmiştir. Alan genelinde ger-
çekleştirilen çalışmalarda ağırlıklı olarak M.S. 5. yy.a tarihlendirilen günlük 
kullanıma ait testi, çömlek, amphora, pithos gibi parçaların ele geçirilmesi son 
kullanım evresi hakkında fikir vermektedir. Alanda ele geçen en erken tarihli 
sikke, M.S. 3. yy.a, en geç tarihlisi ise I. Anastasius Dönemine (M.S. 419-518) 
tarihlendirilmiştir.

3- Güneybatı köşede yapılan kazı çalışmaları (Resim: 7, 9, 11): Kuzey (Kutsal) 
Agora temenos alanında (265x128 m.) batı ve güneye doğru yamaç oluşturan 
tepede dolgu toprak üzerinde seviyeli olarak kazı çalışması yapılmış, yoğun 
miktarda çay taşı, mermer, traverten, kerpiç kalıntıları ve belirli bir kronolo-
ji vermeyen günlük kullanıma ait seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu-
luntular ağırlıklı olarak M.S. 5. yy.a tarihlendirilen seramikler olan amphora, 
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testi, çömlek, tabak ve unguentariumlardan oluşur. Ele geçirilen sikkelerin dö-
nemleri farklılık gösterirken, I. Leo Dönemine (M.S. 457-474) tarihlendirilen 
altın sikke bulunmuştur. 

Agora içerisinde en yüksek kota (289.49 m.) sahip bu tepe hakkında veri-
lere ulaşabilmek amacıyla üç sondajda (A, B, C) kazı çalışmaları yapılmasına 
karar verilmiştir. Bu amaçla 5x5 m. ebadında açılan üç sondajda -7 metrede 
Batı Portik Sütunlu galerinin devamı ve agora mermer tabanına ulaşılmıştır. 
Kazı çalışmaları da bu tabakalanmaya göre yönlendirilmiştir.

Sondaj A çalışmaları 287.76 m. kotunda başlamış, 284.51 m. kotunda in situ 
iki adet kuzeydoğu yönüne doğru yıkılmış mermer sütun tamburu ve 283.92 
m. kotunda bu sütun tamburlarına ait iki adet mermer Attik-İon tipi kaide 
açığa çıkarılmıştır. Sondaj A içerisinde bulunan sütun tamburlarının Doğu 
Portik sütunları ile aynı tipolojiye sahip olup aynı kotta ve Batı Portiği ile 
aynı aksta yer almaları alandaki sütunların Batı Portiği’nin güney ucu oldu-
ğunu göstermektedir. Blokların yıkılış yönlerinin benzer olması ise olasılıkla 
aynı deprem ile bağlantılı olduğunu düşündürmüştür. Sondaj B’de, 287.72 
m. kotunda başlayan çalışmalarda açmanın kuzeydoğu köşesinde 282.69 m. 
kotunda, 1.96x1.50 m.lik alanda Güney Portiği doğusunda da olduğu gibi 
mermer kaplama taban ortaya çıkarılmıştır. Sondaj C’de ise 287.50 m. kotun-
da başlayan çalışmalarda, 282.93 m. kotunda sıkıştırılmış sert toprak zemine 
ulaşılmıştır. Her üç sondaj kesitinde depremlere bağlı olarak yıkılmış olan 
yapıların alan içinde yapılan moloz dolguları ve zaman içinde oluşan rüzgar-
toza bağlı erozyon dolguları belirgin bir şekilde görülebilmektedir.

Sondajlar ve Batı Portiği güney ucunda yapılan kazı çalışmaları, alanın 
M.S. 494 yılı depreminde yıkıldığını, Batı Propylonu içinde yapılan düzenle-
meler ile kullanımın M.S. 7. yy.ın başına kadar devam etmiş olduğunu orta-
ya koymuştur. Özellikle depremle sütunlu portik galerilerinin ve portik arka 
duvarının yıkılması arkasından alan terk edilmiştir. Daha sonra bu bölümler 
moloz yapı yıkıntısı dolgusu alanı olarak kullanılarak sunî bir tepe oluştu-
rulmuştur. Batı Portiği arka duvarı dikdörtgen kesilmiş traverten bloklardan 
yapılarak iç kısmına şeritler hâlinde sarı, siyah ve bordo renklerin yer aldığı 
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freskler yapılmıştır. Kırma çatı örtüye sahip portikte depreme bağlı olarak 
kiremit ve omurgalar portik içi ve doğuya doğru avlu içine yıkılmış olarak 
ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca kazı çalışmalarında portik dış duvarında Batı Ti-
yatrosu ile bağlantılı olan yol aksı olabilecek yıkılmış sütun tamburları ortaya 
çıkarılmıştır.

4- Güney Portik batı aksı kazı çalışmaları (Resim: 7, 9, 11): Kuzey (Kutsal) 
Agora’nın Suriye Caddesi sınırında, Merkezi, Doğu ve Batı Propylonlar dışın-
da kalan kısımlarında portik duvarı dışında dükkân sıraları yer almaktadır.  
Kuzey portiği ile bağlantılı dükkânların da yer aldığı, kuzeyde dükkân sonla-
rında ise Güney Portiği arka duvarı yer alır. 

Suriye Caddesi’nin Kuzey Portiği üzerinde agora güney portiği dışında 
ve batı aksında iki adet dükkâna ait duvar kalıntısı açığa çıkartılmıştır. 1 
No.lu dükkân içten içe 4.20x3.40 m. ölçülerinde olup duvar genişliği 0.70 m., 
mekâna güneyden girişi sağlayan eşik genişliği 1.20 m, eşik uzunluğu 0.50 
m.dir. Ayrıca söz konusu dükkânın kuzeyinde 0.90 m. genişliğinde olasılıkla 
depo amaçlı kullanılan arka bölüme geçişi sağlayan eşik açığa çıkarılmıştır. 
2 No.lu dükkân ise içten içe 7.40x3.20 m. ölçülerindedir ve mekâna güney-
den girişi sağlayan eşik genişliği 1.15 m., eşik uzunluğu 0.55 m.dir. 1 No.lu 
dükkân tabanında 284.08 m. kotunda opus spicatum döşeme yer alırken, 2 
no.lu dükkân tabanında 283.96 m. kotunda opus spicatum döşemenin yanı sıra 
0.14x0.18 m. ölçülerinde pişmiş toprak tuğla taban ve mermer plâka kapla-
malar da yer almaktadır. Bu durum dükkân içerisinde farklı kullanım evre-
lerini ortaya koymaktadır. Dükkânlar içerisinden ele geçirilen sikkeler yoğun 
olarak M.S. 5. yy.a tarihlendirilirken, kazılarda bulunan günlük kullanıma ait 
amphora, testi, çömlek, lekane gibi seramik parçaları da bu kronolojiyi des-
teklemektedir. 

5- Batı Portiği kazı ve restorasyon çalışmaları (Resim: 9, 12): Dikdörtgen form-
lu Kuzey (Kutsal) Agora’da Doğu Portiği’nin ortaya çıkarılması, batıda da 
simetriğinin olacağı düşüncesi ile ve yer radarı taramaları da göz önüne alına-
rak, portiğin kuzey ucunda 37x30 m.lik alanda, kazı ve restorasyon çalışma-
ları yapılmıştır. Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 283.04 m. kotunda, 1.40 
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m. genişliğinde ve 27.00 m. uzunluğunda stylobat açığa çıkarılmıştır. Stylobat 
altında iki basamaklı krepidoma yer alır. Stylobatta yapılan çalışmalarda M.S. 
4. yy. devşirme kullanımına ait in situ 5 adet kaide bulunmuştur. Kaidelerden 
3’ü mermer Attik-İon tipindeyken, 2 adet ranke bezemeli friz bloklarının son 
kullanım evresinde kaide olarak bu alanda kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Stylobat önünde yapılan çalışmalarda devşirme olarak kullanılmış 1 adet 
üç tamburdan oluşan payeli yarım onyx-traverten sütun ve mermer Korinth 
başlığı, 1 adet yivsiz beş tamburdan oluşan sütun ve 3 adet yivli dörder tam-
burdan oluşan sütunlar, 1 adet çok parçalı İonik başlık ve 4 adet biri payeli ya-
rım sütuna ait olmak üzere toplamda 4 adet Korinth başlık açığa çıkarılmıştır. 
Batı Portiği önü avlu içindeki seviye indirme çalışmalarında ise avlu tabanın 
sıkıştırılmış toprak üzeri mermer plâka ile kaplı olduğu anlaşılmıştır. 

Kırık durumda olan sütun tamburlarında, anastylosis esas alınarak onarıl-
mış öncelikli olarak demo çalışmaları gerçekleştirilmiştir ve arkasından bun-
ların restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Portiğin bu 
bölümünde arka duvarlarına ait traverten bloklar doğuya doğru depremin 
etkisiyle 8 sıralı olarak yıkılmıştır. Blokların iç yüzlerinin freskli oluşları ne-
deniyle daha sonra ayağa kaldırılmalarına karar verilmiştir. 

Açmanın batısında 283.95 m. kotunda portikten Batı Tiyatrosu yönü-
ne geçişi sağlayan kapı ve buna ait yıkılmış şekilde Korinth başlık+arşitrav 
friz+geison sima grubunu oluşturan mermer mimarî bloklar açığa çıkartıl-
mıştır. Geison bloklarının konsol olan kâsetçikleri içinde kabartma olarak ya-
pılmış karşılıklı kavga eden horozlar, boğa, leylek, yaban domuzu, kurt ve 
balıktan oluşan betimlemeler yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda taban üze-
rinde ele geçirilen testi, amphora, tabak, çömlek ve lekane gibi günlük kulla-
nım ve depolama amaçlı kullanılan seramikler Erken Bizans Dönemi (M.S. 5. 
yy. erken ve geç evreleri) özellikleri göstermektedir. 

6- Doğu Portiği restorasyon çalışmaları (Resim: 9, 13): 2012 yılında sütunlu 
galerisi ayağa kaldırılan portikte, 2013 yılında portiğin batı önündeki kanal ve 
kapaklarında, havuzun duvarlarında, Doğu Portiğe ait krepis, stylobat, sütun 
ve üst yapıya ait elemanlarda çalışmalara devam edilmiştir. 
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Havuz; Agoranın doğu aksında iç genişliği 5.20 m. olan havuzun çay taşı ve 
kireç harç örgülü duvarları, 0.90 m. kalınlığında olup mevcut duvarlar 0.30-
0.50 m. yüksekliğinde kalabilmiştir. Duvarların üst sırasında orijinal malzeme 
esas alınarak sağlamlaştırma işlemlerine başlanmış olup çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Kanalizasyon Sistemi; Kuzey-güney yönündeki kanalizasyon sisteminde in 
situ durumda bulunan ancak depremler sırasında düşen bloklar nedeniyle 
tahribat görmüş traverten kapak taşlarında sağlamlaştırma çalışmaları ile 
kanal içinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Kanal içinde yapılan çalışmalarda 
kanalı oluşturan yan duvarların, küçük ve orta boy traverten taşlar + çay taşı 
kireç harçlı örüldüğü anlaşılmıştır. Portiğin çatı, avlu ve havuz sularını direne 
eden kanal, 0.30 m. genişliğe, 0.80 m. derinliğe sahip olup kanal tabanı 0.30 
x 0.15 m. ölçülerindeki tuğla döşelidir.  0.45 m. kalınlıktaki doğu ve batı yan 
duvarlarında üst seviyede oluşan boşluklar orijinal seviyeye ve malzemeye 
bağlı kalınarak kireç harçla düzenlenmiş ve güçlendirilmiştir. Orijinal ele ge-
çirilen kapak taşları restore edilmiş, olmayan kısımlarda ise kanal sistemi-
nin korunması ve tabanın doğal tahribat görmesini engellemek amaçlı olarak 
yeni traverten kapak taşları yapılmış, orijinal örnekler model alınarak belirli 
aralıklarla bloklar üzerinde rozet şeklinde logar delikleri açılmıştır. 

Doğu Portiği sütunları ve üst taşıyıcılar; 2012 yılı çalışmalarında doğu por-
tiğin güneyinde tespit edilen sütunlardan 5’i sabitlenmiş, 9’unun ise demo 
çalışmaları yapılarak toplamda 14 adet sütun üzerinde çalışılmıştır. Söz ko-
nusu 5 sütunun üzerine ise Korinth tipindeki sütun başlıkları ile yatay taşıyıcı 
elemanlar yerleştirilerek (4 adet arşitrav, 9 adet friz ve 7 adet geison-sima) 
restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 2013 yılı sonunda toplamda 18 adet 
sütun, Korinth başlığı ile birlikte ayağa kaldırılmış ve 9 adet sütunun üzerine 
yerleştirilen yatay elemanlarla birlikte sabitlenmiştir.

7- Altar ve geç mekânların kazı çalışmaları (Resim: 7, 9, 14): 2012 yılında avlu 
içerisinde yapılan yer radarı taramaları, 40x25 m. ölçülerindeki alanda bir ya-
pının varlığını göstermiştir. Söz konusu verilerden yola çıkılarak avlu içeri-
sinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı çalışmaları sonunda altarla ilgili 



650

olarak tek sıra traverten bloklar ve orta bölümünde kireç harç ve çay taşı ile 
örülen 5.20x3.40 m. ölçülerindeki dikdörtgen yapının temeli açığa çıkarılmış-
tır. Temel seviyesinin üstünde ise güneydoğu köşede in situ yapının ana du-
varları ile ilişkili olarak 1.25x2.44 m. uzunluğunda “L” şeklinde mermer iki 
blok, temelin kuzeyinde iki parça hâlinde mermer anta başlığına ait parçalar 
bulunmuştur. Söz konusu kırık hâlde bulunan taç ve anta başlığının stil özel-
liği M.S. 2.yy.a (Hadrianus Dönemi) ait olduğunu, başlığın üst kısmında yer 
alan ayak yerleştirme boşlukları ise bloğun üstünde bronz heykelin olduğunu 
göstermektedir. Altara ait temelde yapılan çalışmalarda 9 adet bronz sikke ele 
geçirilmiş olup sikkelerden en erken tarihlisi II. Constantius (M.S. 337-361), en 
geç tarihlisi ise II. Iustinus Dönemi (M.S. 565-578)’ne tarihlendirilmiştir. 

Alan genelinin kullanım süreci ve işlevini belirlemek amacıyla çalışmalar 
doğuya doğru genişletilmiş ve seviye indirme çalışmalarında, altarın kuzey-
doğu köşesinde bir pithos açığa çıkarılmıştır. Altarın güneydoğu köşesinde 
3.10 m. uzunluğunda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir künk sistemi or-
taya çıkarılmıştır. Bu Hıristiyanlığın yayılmasına bağlı olarak Erken Bizans 
Dönemi düzenlemeleriyle ilişkilidir. 

Altar’ın kuzeydoğusunda ise geç dönem düzenlemelerine ait duvarlar ve 
mermer tabana ulaşılmıştır. Söz konusu taban portiklere doğru eğimli ola-
rak yapılmış olup agoranın orijinal tabanına aittir. Alanın batısında üzerin-
de kazıma haç işaretinin bulunduğu tuğla (0.48 x 0.20 m.) ile sınırlandırılmış 
bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu, Doğu Portiği önünde avlu içerisinde tespit 
edilen mezarlar ile benzerlik göstermekte olup Erken Bizans Dönemine tarih-
lenmektedir. Genel olarak avlu içindeki çalışmalarda, Erken Bizans Dönemi 
kullanımlarına ait mekânların duvar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu alan-
larda yoğun olarak traverten, çay taşı ve tuğlalardan oluşan yıkıntılar tespit 
edilmiş ve günlük kullanıma ait Geç Roma-Erken Bizans Dönemlerine tarih-
lenen seramik parçaları ele geçirilmiştir. Çalışmalarda avlu içinde kuzeydo-
ğu-güneybatı yönlü bir altarın varlığı netlik kazanmıştır. Altar ve geç dönem 
mekânları, tarımsal faaliyetler sonunda tahrip edilmiştir. 
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IV)- Laodikeia Kilisesi Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları (Resim: 1, 15)

Büyük Constantinus (M.S. 306-337) zamanında yapılan Laodikeia Kili-
sesi’ndeki restorasyon ve konservasyon çalışmaları orta nef, ana apsis, yan 
apsisler, pastophorion ve vaftizhane zemininde yer alan opus sectile döşeme-
lerde;  kuzey ve güney neflerde yer alan mozaik zeminlerde ve vaftizhane 
koridorunun duvar derzleri ile kanalizasyon sisteminde yürütülmüştür10.

Mozaik tabanlar geneli itibariyle kilise yapısının tarihsel süreçte geçirmiş 
olduğu depremler sonucunda duvar ve çatı yıkıntısı altında ezildiğinden, ol-
dukça hasar görmüştür. Bu tahribat daha çok çöküntüler, çatlaklar ve kop-
malar şeklindedir. Ayrıca gerek söz konusu yıkımdan ve gerekse kilise ara 
evre tamiratı ile terk edilme sırasındaki sökümlerden kaynaklı olarak yoğun 
kayıplar meydana gelmiştir. Bunların yanında toprak altında doğal süreç içe-
risindeki bitki oluşumları, yeraltı sularının neden olduğu nem hareketliliği ve 
bu durumla bağlantılı olarak ortaya çıkan asidik ve bazik ortam değişiklikle-
ri, sıcaklık farlılıkları sonucunda meydana gelen ıslanma-kuruma döngüleri 
ve beraberinde hızlanan tuz hareketlilikleri de bozulmalara neden olmuştur. 
Söz konusu bozulmalar, özellikle tessera altı harçları ile tesseralardan tuğla 
ve kum taşı olanları yoğun olarak etkilemiştir. Yine bu sürecin bir yansıması 
olarak mozaikli alanın yüzeyi yer yer kalker oluşumlarıyla kaplanmıştır.   

Mozaikli alanda gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmalarında; genel 
olarak “olanı olduğu gibi koruma ve özgün malzemeyle onarma” anlayışı 
esas alınmış olup genel çalışma planı bu çerçevede oluşturulmuştur. Bu doğ-
rultuda, mozaik üzerinde yıkıntı basıncıyla oluşan çökme ve yükselme defor-
masyonları özgün hâliyle belgelenerek koruma altına alınmış ve herhangi bir 
düzeltme yapılmamıştır. Mozaiklerde tessera altında kullanılan özgün harç-
lar incelenmiş ve bunlarla uyumlu onarım reçeteleri hazırlanmıştır. Hazırla-
nan harçlarda bağlayıcı olarak kireç;  agrega olarak da tuğla tozu, puzzolan, 
mermer tozu ile dere ve yatak kumları kullanılmıştır. Tüm agregalar ve harç 
suyu çözülebilir tuzlardan arındırılmıştır.

10 C. Şimşek, “2010 Yılı Laodikeia Kazıları”, 33. KST 4, 2012, 576-584, Resim 1, 9-11; Şimşek 
2013a, 345-360, Resim 453-467; Şimşek 2013b, 113-114, Resim 1, 13-14; Şimşek 2014, 89-91, 
Resim 1, 10-13.
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Koruma ve onarım çalışmalarında mozaikli bölümlerin açık kenar kısım-
ları, granül metrisi iri ve ince tutulan iki tip kireç bağlayıcılı harç kullanıla-
rak önce geçici ve çalışma sonunda da kalıcı olarak bordürlenmiştir. Tessera 
kayıplarının bulunduğu boşluklar tessera yüzey seviyesinin yaklaşık 1 cm. 
altında kalacak şekilde yine kireç bağlayıcılı kalın ve ince onarım harcıyla 
doldurulmuştur. Yıkıntı basıncı ve özgün harç bağ yapısında oluşan bozul-
malar sonucu meydana gelen tessera altı boşluk ve çatlaklar; kireç bağlayıcılı 
enjeksiyon harçlarının yüzeyden açılan kanallar yoluyla enjekte edilmesiyle 
doldurulmuştur. Takibi mümkün olan kısmî tessera boşluklarında, kazı sıra-
sında ele geçirilen orijinal tesseralar kullanılarak tamamlamalar yapılmıştır. 
Dağılgan durumda olan tesseraların ön konsolidasyonları yapılarak yerinde 
korunmuş ve yataklarından ayrılan tesseralar kireç bazlı tesselatum onarım 
harcıyla yerleri bulunarak sabitlenmiştir. Alanda yatakların korunduğu an-
cak tesseraların bulunmadığı bölümlerde minerolojik olarak aynı oldukları 
tespit edilmiş özgün özellikli yeni tesseralar hazırlanarak tamamlamalar ya-
pılmıştır. Yüzeyde ve tessera altında oluşan kir ve tuz oluşumları ise distile 
su, kil ve kâğıt hamuru lapaları ve mekânik yöntemler kullanılarak temizlen-
miştir.   

Opus sectile kaplı alanlarda orijinal taşlar kısmen mevcut olup yapısal bü-
tünlük ancak döşeme harcı üzerinde belirgin olan harç üzeri negatiflerinden 
yola çıkılarak anlaşılabilmektedir. Çalışmalarda öncelikle korunan parça ve 
izleri tamamlayabilecek orijinaller, kilisenin tasnif alanında aranmış ve bulu-
nanlar yerlerine yerleştirilmiştir. Uygulamada döşeme parçalarından dağıl-
gan ya da parçalı durumda olanların ön konsolidasyon ve yapıştırmaları ya-
pılmış; orijinal zeminden ayrık olanlar ile tasnif alanından getirilen parçalar, 
özgün harca bağlı kalınarak hazırlanan kireç bazlı onarım harcıyla yerlerine 
sabitlenmiştir. Gelen ziyaretçilerin konstrüksiyonu daha iyi algılayabilmeleri 
için kilisede naosun güney nefinde yer alan 2, 3, 4 ve 5. apsis içleri ile prothesis 
bölümlerinde eksik kalan yerlerde tamamlamalar yapılmıştır. Uygulamada, 
tabandaki izlerden ölçüler alınıp yeni mermerden kesilerek hazırlanan ek-
sik parçalar, kireç bazlı onarım harcıyla yerlerine sabitlenmiştir. Yeni kesilen 
mermerler orijinal döşeme taşlarının yaklaşık 1 cm. aşağısında bırakılarak, 
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orijinal taban döşemelerinin ön plana çıkmaları sağlanmıştır. Aynı alanlarda 
yer alan duvar plâkalarında da yine ilk önce izlerden yola çıkılarak parçaları-
nın aranması işlemi yapılmıştır. Bulunan parçalar yapıştırıldıktan sonra eksik 
olan kısımlar tek renk mermerden kırığı kırığına hazırlanarak tamamlanmış-
tır. Duvar plâkaları yatak izleri bozulmadan taban kısmında kireç bazlı harç 
ile yerleştirildikten sonra orijinal yerlerine paslanmaz metal kenetler ile sabit-
lenmiştir. Yukarıda belirttiğimiz alanlar dışında yer alan opus sectile ve duvar 
plâka onarımlarında ise temizlik, konsolidasyon ve konservasyon uygulama-
ları dışında hiçbir müdahâle yapılmamış ve yeni eklentilerden kaçınılmıştır. 

Laodikeia Kilisesi’nin son kullanım evresinde naosun kuzey nef 7. ap-
sis ön bölümünde önceki evrelerde mozaik kaplı olduğu anlaşılan zeminde 
tuğla döşenerek tadilat yapılmıştır. Özgün tadilâtta harç olarak kil ve toprak 
çamuru kullanılmıştır. Alanda koruma ve onarım çalışmaları kapsamında, 
öncelikle orijinal zeminden ayrık olan parçalar yerlerine sabitlenmiş ve son-
rasında tuğla döşemenin orta bölümlerindeki eksik kısımlar, tasnif alanından 
getirilen parça tuğlalarla düşük seviyede tamamlanmıştır. Uygulamada harç 
olarak orijinalde olduğu gibi kil ve toprak çamuru kullanılmıştır. 

Kilisenin kuzeyinde bulunan vaftizhane koridorundaki duvarların günü-
müze ulaşabilen bölümlerinde yoğun derz kayıpları mevcuttur. Duvarları 
oluşturan traverten blokların arasında orijinal derz harcına nadiren rastlan-
maktadır. Kayıpların meydana geldiği kısımların toprak, moloz artıkları ve 
bitki oluşumlarıyla dolmuş olduğu gözlenmiştir. Koruma onarım çalışmaları 
kapsamında, öncelikle derz araları söz konusu dolgulardan arındırılmış; de-
vamında, özgün harç analizlerinden yola çıkılarak hazırlanan kireç bağlayıcılı 
onarım harcı ile derz boşluklarının restorasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca ze-
minde yer alan ve kısmen korunarak günümüze ulaşan kanalizasyon sistem-
leri, gerekli belgeleme ve temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra, kısmî 
restorasyon ve konsolidasyon müdahâleleri gerçekleştirilerek koruma altına 
alınmıştır. Vaftizhane koridorunun doğu odasına ait mermer zemin kapla-
maları ise pantograf tekniği ile hazırlanan traverten eklerle düşük seviyede 
tamamlanmıştır.
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Resim 2: Asopos Tepesi 1 açması.

Resim 1: 2013 Yılı Laodikeia Antik Kenti çalışma alanları.
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Resim 4: Stadyum Caddesi.

Resim 3: Kandilkırı Yerleşme ve Prehistorik Batı Nekropolü alanı açmaları.
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Resim 6: Suriye ve Stadyum caddelerinin kesişme noktasında köşede yer alan Caracalla 
Nymphaeumu.

Resim 5: C Yapısı (Apsisli Yapı).
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Resim 8: İmparator S. Severus Nymphaeumu.

Resim 7: Caracalla Nymphaeumu, Stadyum Caddesi ve dükkan sıraları, Suriye Caddesi, Kuzey 
(Kutsal) Agora, Batı ve Merkezi Propylon.
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Resim 10: Kuzey (Kutsal) Agora, Güney Portik ve Merkezi Propylon.

Resim 9: Kuzey (Kutsal) Agora ile kazı alanları planı.
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Resim 12: Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik üzerinde yapılan 5x5 m.lik sondaj.

Resim 11: Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Propylon ile Suriye Caddesi, Kuzey Portiği dükkan sıraları.
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Resim 15: Laodikeia Kilisesi, güney nef mozaikleri ve apsis içi opus sectile döşeme restorasyonu.

Resim 13: Kuzey (Kutsal) Agora, Doğu Portik sü-
tunlu galerisi, kanalizasyon sistemi ve 
dikdörtgen havuz.

Resim 14: Kuzey (Kutsal) Agora içinde yer 
alan altar ve geç dönem yerleşme-
leri.
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HADRİANOUPOLİS 2013 YILI ÇALIŞMALARI 
Vedat KELEŞ*

B. Nuri KILAVUZ
Ersin ÇELİKBAŞ

Alpe YILMAZ

“Paphlagonia Hadrianoupolis’i” olarak adlandırılan antik kent bugün 
Karabük İli, Eskipazar ilçe merkezinin 3 km. batısında “Viranşehir” olarak 
adlandırılan mevkii ve çevresindeki arazi üzerinde dağınık bir şekilde ko-
numlanan Budaklar, Büyükyaylalar, Çaylı ve Beytarla köylerini kapsamakta-
dır. Antik kente ait kalıntılar günümüzde Budaklar Köyü ve Hacı Ahmetler 
Mahallesi’nde  yoğunlaşmaktadır1.

Bakanlığımızın 19.08.2011 tarih ve 174605 sayılı izinleri ile, 1-15 Eylül 2013 
tarihlerinde, Bakanlığa sunulan 2013 çalışma programı çerçevesinde kentin 
bazı noktalarına arkeojeofizik taramalar yaptırılmıştır. Hadrianoupolis kazı 
başkanlığı ile RGZM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum) arasındaki or-
tak çalışma programı çerçevesinde, RGZM tarafından finanse edilerek ZAMG 
(Zentralanstalt für Meterorologie und Geoynamik) kurumunca yapılan tara-
malar, özellikle kentin çekirdek bölgesinde, kazı evinin yapılacağı arazi için-
de olmak üzere toplam  19 noktada yoğunlaşmıştır (Resim: 1). Yapılan  tara-
malar sonucunda önemli yapılar ve yapı grupları tespit edilmiştir (Resim: 2). 

* Doç. Dr. Vedat KELEŞ, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/
TÜRKİYE. E-Mail: vkelesus@gmail.com 

 Doç. Dr. B. Nuri KILAVUZ, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü/
TÜRKİYE. E-Mail: bnkilavuz@gmail.com 

 Arş. Gör. Ersin ÇELİKBAŞ, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/
TÜRKİYE. E-Mail: ersincelikbas@karabuk.edu.tr

 Arş.G ör. Alper YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü/TÜRKİYE. E-Mail: alperyılmaz.a@gmail.com

1 Kılavuz-Çelikbaş 2013, s.160.
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Özellikle Kilise B yapısının  300-350 m. batısında yapılan taramalarda ortaya 
çıkarılan yapılar dikkat çekicidir.  Yapılan arkeojeofizik sonucunda 16x16 m. 
ölçülerinde  kare haç planlı mausoleum yapısı önem arz etmektedir (Resim: 
3). Arkeojeofizik sonuçlarına bakıldığında yapının planını net şekilde ortaya 
koyacak derecede duvarların iyi korunduğu söylenebilir. Yapının dıştan kare 
içten ise haç formlu olduğu net bir şekilde görülmektedir. Form açısından 
kare haç planlı mausoleum’lara en güzel örnek Ravenna’da yer alan Galla 
Placidia Maousoleum yapısıdır2. Kare haç planlı mausoleum’un 40 m. batısın-
da 3 apsisli bir yapı kalıntısının varlığı tespit edilmiştir. Tespit edilen yapının 
bazilikal planda üç apsisli bir kilise kalıntısı olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4). 
Uzunlamasına dikdörtgen planlı inşa edilmiş yapının dıştan yaklaşık olarak 
boyutları 18x23 m. boyutlarındadır. Apsisler dışarıya taşan üç cepheli bir gö-
rünüme sahiptir. Üç apsisli kilisenin benzeri olarak Mistra Hodegetria Kilise-
si söylenebilir3.

İki yapı grubunun dışında kazısına 2007 yılında başlanan ve sadece apsis 
kısmı kazılar sonucu ortaya çıkarılmış, zemini mozaik süslemeli olan  Apsisli 
Yapı’nın (Resim: 5), etrafında taramalar gerçekleştirildi (Resim: 6). Yapılan 
taramalar sonucunda Apsisli Yapı’nın doğu-batı yönünde uzanan bir kilise 
olduğu tespit edilmiştir (Resim: 6). Yaklaşık olarak 17x27 m. ölçülerinde olan 
ve ‘Kilise C’ olarak adlandırılan yapının bazilikal planlı, 3 nefli, tek apsisli 
bir forma sahiptir (Resim: 7). Kilisenin plan açısından benzerlerinin Apameia 
Kilisesin’si4, Butrint Kilisesi5 olduğu söylenebilir. Kilise C yapısının şu ana ka-
dar ortaya çıkan tek bölümü olan apsis kısmının iç yapısı yuvarlak, dış yapısı 
ise köşelidir (Resim: 8). Dışta köşeli, içte yuvarlak olan apsis kısmının benzeri-
ni, M.S. 450’ye tarihlenen İstanbul’daki Ioannes Studios Manastır Kilisesi’nin, 
Bodrum-Torba’daki bazilikanın apsisinde6 görebiliriz7. 2012 yılı restorasyon-
konservasyon çalışmaları esnasında, daha önceden yıkılmış olan toprağın içe-

2 Deliyannis 2010, Fig.16.
3 Mango 2006, Fot.245.
4 Balty-Chehade-Rengen 1969, s.13, Fig.: 4-2.
5 Maguire 1987, Fig.I.
6 Özet 2102, s.74, Fig.10.
7 Mango 2006, s.50, Res.45.
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risinde, 3 basamaktan oluşan bir mimarî parça ortaya çıkmıştır. Mermerden 
yapılmış olan basamaklı parça, büyük ihtimalle ambona8 ya da synthronona9 
ait olması gerekir (Resim: 9). Synthrononun en güzel örneklerinden bir tanesi 
Ksanthos Doğu Bazilikası’nın apsis kısmında yer almaktadır10. Apsisin iç kıs-
mında mozaikle duvar arasında 40 cm. bir boşluk olması, basamaklı parçanın 
synthronona ait olduğu ve synthrononanın da bu boşluğa yerleştirilmiş olma 
ihtimalini güçlendirmektedir.

Şu ana kadar ortaya çıkarılan eserler Hadrianoupolis antik kentinin M.S. 
4-6. yüzyıllar arasında yoğun bir popülasyona sahip olduğunu ortaya koy-
muştur. Ancak arkeojeofizik taramaları sonucunda ortaya çıkarılan Hıristi-
yanlık yapılarıyla ve kiliselerle birlikte kazısı tamamlanmış iki adet büyük 
boyutlu kilisenin varlığı, kentin önemli bir piskoposluk merkezi olduğu yö-
nündeki görüşlere destek verir niteliktedir. Bu duruma paralel olarak Aziz 
Stylianos Alypius’un Hadrianoupolis’te doğmuş olması11, buranın piskopos-
luk merkezi olmasında önemli bir etken olmuş olması gerekir. İlerleyen yıllar-
da yapılacak çalışmalar bu konuda daha net bilgilere sahip olmamıza katkıda 
bulunacaktır.

2013 yılı içerisinde  Kilise B yapısında da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Koruma amaçlı olarak 2012 yılında yaptırılan üst örtü sisteminin projesi 2013 
yılı içerisinde uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. Çatı sis-
teminin ayaklarının geleceği noktalara, kazı başkanlığından ile Kastamonu 
Arkeoloji Müzesi’nden oluşturulan ekibin yaptığı sondajlar sonucunda her-
hangi bir kültür varlığının kalıntısına rastlanmamıştır. Yapılan bu tetkikler 
sonrasında üst çatı projesinin inşaatına başlanmış olup inşaat bitme noktasına 
gelmiştir. 

8 Ambon: Bemanın dışında, rahibin okuma yaptığı, orta nefte yer alan yüksek bölümdür.Bkz.
Koch 2007, s.70.

9 Synthronon: Apsis yuvarlağı içerisinde ruhban sınıfının oturması için taştan ya da ahşaptan 
yapılmış basamaklı oturma sıraları. Koch 2007, s.77.

10 Raynaud 2009, s.151, Fig.176.
11 Benson 2003, s.770; Tiefenbach 2012, s.284-285; Parry, 2010, s.429.



664

KAYNAKÇA

BALTY, J.- CHEHADE, K.- RENGEN, W. V. (1969), Mosaiques De L’eglise De 
Herbet Muqa, Bruksel.

BENSON, M. (2003), Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints, Huntington.

DEBORAH Mauskopf Deliyannis (2010), Ravenna in Late Antiquity, Camb-
ridge.

KILAVUZ,B - ÇELİKBAŞ, E. (2013), “Paphlagonia Hadrianoupolis’i”, Tarih 
Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, C.2, No:3, ss.159-214.

KOCH, G. (2007), Erken Hıristiyan Sanatı, İstanbul.

MAGUIRE, H. (1987), Earth and Ocean: The Terrestrial World in Early Byzantine 
Art, London.

MANGO, C. (2006) Bizans Mimarisi, Çev.: M.Kadiroğlu, Ankara, 2006.

ÖZET, A. (2009), “Bodrum-Torba Monastery Mosaics”, Journal of Mosaic 
Research,Vol.3, ss.71-82.

PARRY, K. (2010), The Blackwell Companion to Eastern Christanty, Oxford.

RAYNAUD, M. P. (2008), “Quelques remarques a propos de l’etude des sols 
in situ”, Journal of  Mosaic Research,Vol.1-2, ss.83-102.

TİEFENBACH, H. (2012), Anadolu’nun Azizleri, İstanbul.



665

Resim: 1



666
Resim: 3
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Resim: 7

Resim: 8
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bÜKLÜKALE KAZISI 2013

Kimiyoshi MATSUMURA*

Büklükale, Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi’ne bağlı, Büklü Mevkii’nde, 
Ankara’nın, yaklaşık 100 km. güneydoğusunda, ve Ankara’dan Kaman’a gi-
den otoyolun, Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer almaktadır (Re-
sim: 1; Matsumura 2011: Resim: 1).

2013 yılı Büklükale kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile, Japon Anadolu Arkeolo-
ji Enstitüsü adına, 8 Nisan – 15 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Bakanlık temsilcisi olarak, Kırşehir Müzesi’nden Arkeolog Süleyman Tunç 
görevlendirilmiştir.

Büklükale’deki arkeolojik çalışmaların amacı, buradaki M.Ö. 2. binyıl ve 
özellikle Hitit İmparatorluk Çağına ait, bir bölgesel şehrin araştırılması ve 
Kaman-Kalehöyük’te tespit edilen İç Anadolu kronolojisindeki boşluğun 
doldurulmasıdır. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı, Dr. Sachihiro 
Omura’nın başkanlığı altında, 1991, 2006 ve 2008 yılında yapılan yüzey araş-
tırmaları sonucunda, burada başlatılan kazı çalışmaları, 2009 yılından beri 
sürdürülmektedir. 

Bu seneki araştırmanın amacı Hitit İmparatorluk Çağına ait tabakanın bu-
lunmasıydı. 2009’dan 2012’ye kadar, Büklükale’de yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda, Osmanlı Döneminden Eski Tunç Çağına kadar devam eden, kül-
tür tabakaları tespit edilmiştir. 

Bunların içinden M.Ö. ikinci binyıla ait kültür tabakalarında ortaya çıka-
rılan Kiklopiyen mimarî kalıntı, kalıntılarından biridir. 2011’de Kiklopiyen 

* Ph. D. Kimiyoshi MATSUMURA, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü,Çağırkan, Kaman-Kır-
şehir /TÜRKİYE.
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mimarînin doğusundaki sondajda tespit edilen, kül tabakalarından toplanan 
örneklerle yapılan C14 tarihlendirmesi sonucunda, bu binanın, M.Ö. ikinci 
binyılın başlangıcında inşa edilerek, 1800 civarında bir ara terk edildiği ve 
sonra tekrar inşa edilerek, 16. yüzyılın ilk yarısında yangınla bir kez daha 
sona erdiği anlaşılmıştır (Matsumura 2014: Resim: 2). Bu sonuca göre, Büklü-
kale M.Ö. ikinci binyılın birinci yarısında yoğun şekilde iskân edilmiştir. An-
cak, 2010’da kaledeki araştırma sırasında bulunan ve 14. yüzyıla tarihlenen 
Hitit tabletinin dışında (Weeden 2013), Hitit İmparatorluk Çağına ait mimarî 
kalıntıya henüz rastlanmamıştır .

Hitit Dönemine ait kanıt ise, aşağı şehrin kuzeybatı kısmında, 2010, 2012 
yıllarında yapılan, jeomanyetik araştırmalardan gelmiştir. Burada üç ayrı sur 
duvarı tespit edildi ve onlardan en yeni olanı, Hitit Dönemine ait sandık şehir 
duvarı, kuleleri ve kapısıydı (Matsumura 2011, 2013).

2012 yılında, kayalık tepenin kuzeyindeki açmalarda, kazı çalışmaları ya-
pıldı ve Osmanlı Dönemine ait surun devamı, ortaya çıkarıldı (2014’te yapılan 
kazı sonucunda bu surun Geç Demir Çağında inşa edilerek Osmanlı Döne-
minde de kullanıldığı tespit edilmiştir). Burada, en kuzeydeki N7W5 açmada-
ki dolgu toprağında, üç bulla bulundu (Matsumura 2014: Resim: 5). Dr. Mark 
Weeden tarafından okunan bullaların, üzerindeki hiyeroglif yazıtların, üçü 
de, bir kadın ismi olan “Tarhundawiya”yı taşımaktadır ve 15. yüzyılın sonu 
ya da 14. yüzyılın başlangıcana tarihlendirilmektedir (Weeden baskıda). 

Bunun sonucunda, Hitit İmparatorluk Çağına ait kalıntıların, tepenin ku-
zey bölgesinde olduğu tahmin edildi ve 2013 yılında tepenin merkezinden 
kuzeye doğru araştırmalar devam edildi (Resim: 2).

N4W2 açmasında, bu sezon yapılan çalışmalarda, Osmanlı ve ardından 
Geç Demir Çağı mimarîleri kaldırılarak, siyah-kırmızı bir yangın tabakası tes-
pit edildi (Resim: 3). Çalışmalarda, bu yangın tabakasının içinden ortaya çıka-
rılan W228 duvarının (Resim: 4) üzerindeki yangın tabakasını araştırırken, bir 
Hitit tablet parçası da bulundu (Resim: 5). Tablet, Dr. Mark Weeden tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda, M.Ö. 15. yüzyıl ya da 14. yüzyılın başlangıcı-
na tarihlendirildi (Weeden baskıda). Bu yangın tabakasının tablet ile çağdaş 
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ya da ondan daha yeni olma ihtimali de vardır. Ancak tabakadan çıkan bu-
luntuların hemen hemen hepsi ikinci binyıla ait olduğundan, Büklükale’de ilk 
defa Hitit Dönemine ait bir tabakanın tespit edildiği düşünülmektedir. Tablet 
üzerinde, kalan çok az yazıdan, metnin içeriğini anlamak güçtür. Yalnız, 4. 
satırın başında, “Güneş(im)” manasına gelen bir kelime mevcuttur. Bundan 
dolayı, tabletin, krala gönderilmiş bir mektup olma ihtimali yüksektir ve bu 
tür bir mektubun Büklükale’de bulunması, Hitit kralının bir süre için burada 
ikamet etmiş olduğunu öne sürmektedir.

Bugüne kadar Büklükale’nin eski şehir ismi hakkında filolog Forlanini 
ve Barjamoviç tarafından Assur Ticaret Kolonileri Çağında, karum kurul-
muş olan şehirlerden, “Turmitta” ya da “Wahşuşana” olma ihtimali üze-
rinde durulmaktadır (Forlanini 2012: 296; Barjamoviç 2010: 18-22). Fakat 
tespit edilen Hitit Dönemindeki iskân verilerden dolayı, bu iki aday arasın-
da ise, Büklükale’nin “Turmitta” olma ihtimali daha yükselmiştir, çünkü 
Wahşuşana’ya Hitit metinlerinde çok nadir değinilmiştir ve  bu nedenle, Hitit 
Döneminde şehrin önemini kaybetmiş olduğu düşünülmektedir (Barjamoviç 
2010:  22). 

Büklükale’nin önemli araştırma konularından biri de, Assur Ticaret Kolo-
niler Çağına aittir. M.Ö. 2000 yıllarında inşa edilmiş Kiklopiyen mimarînin, 
güneydoğu köşesindeki oda R54’te, 2012 yılında yapılan kazıda, yaklaşık 
3000 adet kâse, içinde 333 adedi tüm olan, 126 adet çaydanlık ve bir gaga ağız-
lı testi ortaya çıktı. Seramikler kaldırılınca, alttan hayvan kemiği parçalarını 
da içeren, güneye doğru meyilli olduğu anlaşılan, bir yangın tabakası ortaya 
çıktı. Duvar taşlarının yüzünde görünen yangın izlerinden, bu alanda ateş ya-
kılmış olduğu da belliydi. Bu odanın tabanı ise, büyük taşlarla döşenmiştir ve 
tabanın güney ucunda, kanala doğru bir ağız açılmıştır. Bu kanal  mimarînin 
dışında tespit edilen kanaldır (Matsumura 2014). 

2013 yılında R54 odasının doğusundaki, R61 ve R62 odası araştırıldı (Re-
sim: 6). R61 ise, oda olmadığı ve iki oda (R 54 ve R62) arasındaki boşluk olup 
sadece toprak ile doldurulmuş olduğu anlaşıldı. R62 odasında, ilk sarı taba-
kanın altında, bir yangın tabakası bulundu (Resim: 7). Bu yangın tabakasının 
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içerisinde değişik formlu seramikler ile birlikte ince hamurlu toprak üzerine 
basılmış baskılar da (Resim: 8), yangın tabakasının altında ise, yine çok sayıda 
kadeh bulundu (Resim: 9). Bu kadehlerin bir kısmının dipleri tıraşlama tekni-
ğiyle sivri ya da yuvarlak dipli, bir kısmı da ip ile kesilerek düz dipli (Resim: 
10) olarak şekillendirilmiştir. Bu yangın tabakasının altında, taş döşeli bir ta-
ban da açığa çıkarıldı (Resim: 11). Odanın güney duvarının dibinde ise, yine 
bir delik bırakılmıştır (Resim: 12) ve bununda, duvarın dışındaki kanala bağlı 
olduğu düşünülmektedir.

Kadehlerin bol miktarda bulunduğu tabakada ayrıca, dağ kristalinden bir 
kaburgalı kâse (Resim: 13), beyaz mermerden yapılmış, bir de panter başı bu-
lundu (Resim: 14). Bulunan panter başının göz kenarları, altınla çevrilmiş ve 
içerisi lapis lazuli ile doldurulmuştur. Ayrıca baş kısmının tamamına, delik-
ler açılarak, bu açılan deliklere de “Egyptian Blue” denilen, madde yerleştiril-
miştir. Panter başının alt kısmına ise, köşeli bir bronz yerleştirilmiştir ki, bu 
bronzla, bir yere bağlandığı açıkça anlaşılmaktadır.

Bunun dışında, obsidyen parçaları ve deve kuşu yumurtası parçaları da 
bulundu (Resim: 15). Obsidyen parçaları ise, Boğazköy, Büyükkale’de, yağ-
mur kültü ile ilgili olduğu düşünülen C binasının bodrum odasında, çok sa-
yıda kâse, gaga ağızlı testiler ile birlikte bulunmuştur (Neve 1971 9-13, Bei-
lage 5). Mezopotamya’da Ur kral mezarlarında bulunan, şişe olarak kullanı-
lan deve kuşu yumurtalarının benzer örnekleri (Woolley 1934: 283, Pl. 156, 
U9255), Uluburun’da tespit edilmiştir (Pulak 2006: 80, 84). 

2012 ve 2013’te bulunan iki oda (R54, R62), hemen hemen aynı özelliği 
taşımaktadır. Söz konusu odalar, bodrumlu olup Kiklopiyen mimarînin ze-
mininin altında inşa edilmiştir. Odanın içinde ateş yakıldığına göre, bu kıs-
mın üstü açıktı ve sadece bir yangın tabakasının olması da, yalnız bir defaya, 
mahsus yakıldığını göstermektedir. Onun üstünde bulunan çok sayıda kâse 
ve çaydanlıkta da, tabakalaşma olmadığına göre, bir defaya mahsus olmak 
üzere buraya atıldıklarını bize göstermektedir. 

Oda R54’te olduğu gibi, Oda R62’de de tabandan dışarıdaki kanala bir 
bağlantının varlığı düşünülmektedir. Ancak bu kanalın içinde, su ve benze-
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ri bir sıvı maddenin akmış olduğuna dair bir iz yoktur. Bu yüzden, kanalın 
muhtemelen, yeraltı dünyasına giden yol olarak inşa edilmiş sembolik bir 
yapı olduğu düşünülmektedir.

Öte yandan, Hititler’de saray inşa edilirken, temel atıldıktan sonra yapı-
lan, kurban kesilen ve içki içilen bir törenin var olduğu, yazılı kaynaklardan 
da bilinmektedir (Görke: 2011). Büklükale’de bulunan bu verilerin, muhte-
melen, buna benzer bir tören ile ilgili olduğunu da düşünebilir. Bu varsayı-
ma göre, M.Ö. 2000 civarında Büklükale’de, kâse sayısından hareket ederek, 
yaklaşık 3000 den fazla kişinin katıldığı bir tören, yapılmış olmalıdır ve aynı 
törenin, iki kere yapılmış olması, Kyklopiyen mimarînin iki kere inşa edilmesi 
ile uyum sağlamaktadır. 

2013 yılı Büklükale kazıları, gördüğünüz gibi, bize bir takım yeni bilgiler 
sağlamıştır. Gelecek yılı bu bilgiler doğrultusunda çalışmaların devam ettiril-
mesi planlanmaktadır.
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Resim 1: Büklükale hava fotoğrafı.

Resim 2: Büklükale topoğrafik ve açma planı.
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Resim 3: N4W2’de bulunan yangın tabakası.

Resim 4: Yangın tabakasında ortaya çıkan Duvar W228.
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Resim 5: Hitit tablet parçası.

Resim 6: Assur Ticaret Koloniler Dönemine ait kiklopiyen mimari ve oda R62’nin yeri.
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Resim 7: Oda R62’de bulunan yangın tabakası.

Resim 8: Oda R62’de bulunan mühür baskısı.
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Resim 9: R62’de bulunan çanak çömlekler.

Resim 10: Yuvarlak dipli kadehlerden bir örnek.
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Resim 11: İp ile kesilen düz dipli kadehlerden bir örnek.

Resim 12: Oda R62’nin tabanı.



683

Resim 13: Oda R62’de bulunan kristal kâse.

Resim 14: Oda R62’de bulunan panter başı.
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Resim 15: Oda R62’de bulunan obsidyen ve devekuşu yumurtası parçaları.
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2013 YILI KİbYRA ÇALIŞMALARI

Şükrü ÖZÜDOĞRU*

Kibyra antik kenti 2013 yılı kazı çalışmaları 01.07.2013 tarihinde başlatıl-
mış, 20.11.2013 tarihinde sonlandırılmıştır. Kazı çalışmaları; Agora I. Teras 
Caddesi ve Doğu Nekropolis alanı yapılarında devam etmiş; Odeion, Agora 
I. Teras Caddesi, Doğu Nekropolis Mezar yapılarında ise koruma, konservas-
yon ve anastylosis çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Epigrafik çalış-
malar sonucunda önceki yıllar ortaya çıkarılan ve bu sezon tüm yazıtlar ele 
alınarak, kent ve tarihi hakkında oldukça değerli yeni bilgiler elde edilmiştir. 
Kazı evi depo çalışmalarında ise, küçük eser temizliği ve konservasyon çalış-
maları ile belgeleme, çizim ve envanter kayıt çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda birer kitap olarak bilim dünyasına sunu-
lacak yayın hazırlıklarının temelini oluşturmuştur.

* * Yrd. Doç. Dr., Şükrü ÖZÜDOĞRU, Mehmet Akif. Ersoy Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakül-
tesi, Arkeoloji Bölümü, İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur/TÜRKİYE. (sozudogru@mehmeta-
kif.edu.tr). 

 Bakanlar Kurulu’nun 01.06.2010 tarih ve 2010 / 538 sayılı kararı ile T. C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Üniversitemiz adına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz izin-
leriyle yürütülen Burdur İli Gölhisar İlçesi sınırları içindeki Kibyra antik kenti 2013 yılı kazı 
çalışmaları, 01.07.2013 tarihinde başlatılmış, 20.11.2013 tarihinde sonlandırılarak toplam 143 
gün sürdürülmüştür. Öncelikle çalışmalarımız için izin veren ve ödenek sağlayan T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne içten teşekkür-
lerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu ödenek dışındaki 2013 yılı çalışmalarımız Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, Gölhisar Kaymakamlığı, Gölhisar Belediye Başkanlığı 
ve Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) değerli kat-
kılarıyla tamamlanabilmiştir. Özellikle 2013 sezonu konservasyon ve koruma çalışmalarında 
ilgili kurum ve kuruluşların değerli katkıları, kazılarak açığa çıkarılan eserlerin korunabilme-
sinde ve kısmen de olsa sergilenebilir veya gelen ziyaretçi tarafından algılanabilir olmasında 
temel etken olmuştur. Katkı sunan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara yöneticileri nezdinde 
teşekkürü borç biliyoruz. 2013 yılı çalışmalarımızda, Bakanlık temsilcisi olarak görev yapan 
ve uyumlu çalışmalarıyla ekibimize güç katan Burdur Müzesi uzmanlarından Arif Küçükço-
ban ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarından T. Gültekin Yanbeyi’ne çok teşekkür 
ederiz.
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1. Agora  I. Teras Caddesi Çalışmaları 

İ. BAYTAK

Kibyra kentinin merkez noktasında, Stadion’u Tiyatro’ya bağlayan 
güzergâh üzerinde K-G doğrultusunda, üst üste üç teras hâlinde dikdörtge-
nimsi bir planda düzenlenmiş olan Agora’daki kazılara ilk kez 2009 yılında 
başlanılmıştı. 2013 yılında Agora I. Teras Caddesi’nde kuzey yönde 49. m.den 
68. m.ye kadar kazı çalışmaları 3 farklı açmada yürütülmüş olup (Cadde, Batı 
Stoa, Doğu Stoa ve Dükkânları’nı kapsayacak şekilde), 19x20 m.lik bir ala-
nın kazısı tamamlanmıştır (Resim: 1). Çalışma sezonu içerisinde belgeleme 
ve kayıt çalışmaları ağırlıklı olmak kaydı ile epigrafik ve mimarî saptamalar 
önceliğimiz olmuştur.

1.a. Cadde Kısmı

19 x 6.60 m.lik bir alanı kapsayan Cadde kısmının kazısı diğer tüm alanlar-
da da olduğu gibi seviye inme çalışmalarına uygun bir şekilde ve katmanları 
belgelemeye dayalı bir sistem dâhilinde yürütülmüştür (Resim: 2). Alanda 
teras duvarından düşen büyükçe bloklar, caddede yer alan başlık, architrav, 
sütun blokları ile yoğun miktarda moloz yığınlarına rastlanmıştır. Alanda, 2 
m.yi bulan büyükçe blokların cadde üzerine düşmüş şekilde karşımıza çık-
ması alandaki 1.90 m.yi bulan yoğun dolgu katmanının ve blok dağınıklığının 
sebebini ortaya koymuştur (Resim: 5). Seviye inme çalışmaları sırasında yo-
ğunluğunu sütun kırıklarının ve sütun başlığı parçalarının oluşturduğu blok 
katmanları 2 ayrı tabakada değerlendirilmiş ve de belgelenmiştir. Sütunların 
düşüş şekli ve yönleri kazı sırasında belgelenmiş ve yorumlanmıştır (Resim: 
5). Bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde yeni bilgiler elde edilmiş olup 
cadde taşlarının in situ devam ettiği yalnızca postament tiplerinde (60. m.den 
sonra kare postamentlerin gelişi) farklı bir düzenlemeye gidildiği görülerek 
belgelenmiştir. Cadde taşlarının Agora I. Teras Caddesi “0” nirengi nokta ko-
dundan -1.20 m. seviyesinde devamının aralıksız geldiği görülmüştür. Fakat 
caddenin başlangıcından 50. m. sonrasında kuzeye doğru 10 cm. kadar kod 
farkı gösterdiği görülmüştür.
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1.b. Doğu Stoa ve Dükkânlar: 

19 x 3.50 m.lik stoa alanı ve yine bu bölümde değerlendirdiğimiz Doğu 
Stoa Dükkânlar ile Doğu Sur Duvarı açma alanları (19 x 6.50 m.) ve Doğu Stoa 
zemin döşemi bir arada verilmiştir(Resim: 2). Çalışmalar sırasında +0.50 m. 
ile -0.90 m. kot aralığında -0.30 ile -0.60 m.’lik kısmında stoanın kapalı alan 
özelliğini belgeleyebileceğimiz yoğun miktarda çatı kiremitine rastlanmıştır. 
Bu yoğunluk Doğu Stoa boyunca kesintisiz olarak devam etmiştir. Alanda 
daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan 6 adet dükkân yapısına ek ola-
rak bu sezonda 3 dükkân yapısı daha ortaya çıkarılmış ve toplamda 9 dükkân 
sayısına ulaşılmıştır. Dükkânlarda belgelenen daha geç evre uygulamaları da 
önemli veriler sunmuştur. Özellikle bazı dükkânların (7. ve 9.) kapılarının 
örülmüş vaziyette bulunması bu uygulamaları Doğu Sur Duvarı ile ilişkilen-
dirmemizi sağlamıştır. Önemli buluntularımız arasında sayılabilecek mermer 
masa parçalarının ele geçirildiği 8. ve 9. Dükkân ile arasında kapı geçişi olma-
sı ve 9. Dükkân’dan da 10. Dükkân’a geçişin görülmesi bu dükkânların ortak 
bir amaç doğrultusunda kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca 7. Dükkân’da 
ortaya çıkan fırın yapısını ve Doğu Stoa’daki basit ocağı da düşünürsek; ol-
dukça iyi korunmuş ve işlevli fırın yapısı ve bu kompleksin önünde yer alan 
postament ve sütun gövdesinde yer alan dükkân tabelası içeriğinde verilmiş 
yazıtları da değerlendirdiğimizde, bu kompleksin yemek satış yeri işlev-
li olabileceği öngörülmüştür. 8. Dükkân içerisindeki çalışmalarda Stoa’daki 
döşeme rastlanmış ve doğu duvarı boyunca hemen önünde 0.50 m.lik alan 
dışında dükkân zemininin tamamıyla düzenli bir şekilde döşendiği görül-
müştür. Agora kazılarında şimdiye kadar açılan dükkân yapıları içerisinde 
korunagelen, tamamına yakını sağlam olarak ele geçirilen ve farklı bir motif/
desen uygulaması görülen bir “opus spicatum” döşem ortaya çıkmıştır (Re-
sim: 6). Bir önceki sezonda Doğu Stoa dükkân iç kısımları ve stoa kısmındaki 
konservasyonu tamamlanıp koruma amaçlı kapatılan “opus spicatum zemin 
tuğla döşem” alanı havalandırma amaçlı yeniden açılmış ve önceki dönem 
uygulanan koruma ve onarım çalışmalarının olumlu ve faydalı olduğu gö-
rülmüştür. Bu yılki çalışmalarda ise açığa çıkarılan 20 m.lik alandaki % 60’ı 
sağlam şekilde ele geçirilen caddenin doğusunda mevcut olan tuğla zemin 
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döşemin, 58. m.de kesintiye uğramış 64. m.de tekrar devam etmiş ancak 1.40 
m. sonra yeniden sonlanmış olduğu görülmüştür (Resim: 3). Burada zeminde 
oynama olduğu tespit edilmiştir. Bu alan üzerinde kesintiye uğrayan bitim 
yerlerinde moloz taşlarla sınırlar verilmiştir. Bu kısımlarda geç dönemlerde 
yapılan uygulamalar (M.S. 6.- 7. yy.) sırasında tahrip edilmiş olmalıdır. Bu 
alanın üst katmanlarının kazısı sırasında ele geçirilen tuğla döşem parçaları 
bunu destekler nitelikte olmuştur. Bu yıl açılan ve daha önceki tüm alanların 
çizimleri ve fotoğraf çalışmaları tamamlanmış döşem kesikleri, bitimleri, taş 
molozlarla desteklenen yerleri detaylıca aktarılmış, bire bir el çizimleri mili-
metrik ölçülerde çizilmiş ve bilgisayar ortamında plan üzerine işlenmiş, ayrı-
ca eldeki verilerle alanın rekonstrüksyon denemesi hazırlanmıştır.

1.c. Batı Stoa

19 x 3.50 m.lik Stoa alanı ve yine bu bölümde değerlendirdiğimiz Agora 
kazılarının en başından devamını takip ettiğimiz 5 sıra künk sistemi bir ara-
da verilmiştir. Alanda daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan 8 adet, 
sonrasında bu sezonda 4 yeni dükkân kapı aralıkları (9.10.11.12.) ile mevcut 
dükkân sayımız 12’ye yükselmiştir (Resim: 2). Teras duvarından düşmüş olan 
oldukça büyük bloklar bu alandaki katman stratigrafisini zedelemiştir. Ze-
minde herhangi bir döşeme rastlanmamış olup caddenin en başından itibaren 
zemin seviyesinde -90 cm.de, 5 sıra künk sistemi ile takip edilen hattın dışın-
da bu yıl -1.70 cm. kodunda yine aynı tipte fakat alt kodda bulunan 6. künk 
sırası açığa çıkarıldı. Bu da bize bu alandaki değerlendirmemizde katman ve 
tarihlemede önemli bir veri sunmuştur.

Agora I. Teras Caddesi kazı alanında özellikle sütun sayısının az oluşu, 
postamentlerin geç dönem duvar örgüleri içerisinde in situ hâlde değil de 
devşirme olarak kullanılışı buradaki tahribatı ve devinimi rahatlıkla göster-
mektedir. Alanda bir sonraki kazı sezonunda caddeyi dikine kesen doğu-batı 
doğrultulu ikinci bir cadde olduğunu öngördüğümüz kısımda planlanan ka-
zıların sonucunda daha kesin değerlendirmeler yapılabilecektir. Dükkânlar 
içerisindeki döşemin devam ederek bir tanesinde hiç bozulmadan korunabil-
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miş olduğu görülmüştür. Ancak Stoa kısmındaki döşemde bu yılki çalışma 
alanını kapsayan metrelerde deformasyon ve yer yer kesilmeler tespit edil-
miştir. Kazı çalışmaları sonrasında alanda yapılması zorunlu koruma konser-
vasyon çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 1-2).

2. Doğu Nekropolis Çalışmaları

M. ŞİMŞEK

Konglomera yapıdaki kayalık tepelere ve oldukça eğimli bir araziye iskân 
edilen kentin, kent merkezi de dâhil olmak üzere her bir yönü nekropol alan-
larıyla çevrelenmiştir. Kentin imarı ve yaşayanları için böylesine büyük bir 
öneme sahip nekropolislerin, kentin arkeolojik anlamda daha sağlıklı yorum-
lanabilmesi ve ölü gömme geleneklerinin daha iyi anlaşılabilmesi konusunda 
birincil derecede veri oldukları kuşkusuzdur. 2008 ile 2010 yılları arasında 
kentin Güney ve Kuzey Nekropol alanlarında gerçekleştirilmiş kurtarma 
kazıları sonucunda açığa çıkarılan dokuz adet yeraltı oda mezarın ve kent 
merkezi içerisinde yapılan alan kazılarında (Odeion, Stadion) açığa çıkarıl-
mış, kentin erken ve geç dönemlerine ait anıtsal ya da basit nitelikli mezarlar, 
“Kibyra Ölü Gömme Geleneğini’’ni kavrama açısından gerçekleştirilen çalış-
maların ilk aşamasını oluşturmuştu. Dolayısıyla “Doğu Nekropolis Anıtsal 
Oda Mezar” kazı çalışmaları Nekropol alanlarına planlanmış sürekli kazı ça-
lışmaları öncekilerin devamı niteliğinde planlanmıştır.

Nekropol alanında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar doğrultusunda 
alanla ilgili önemli-somut bilimsel verilere ulaşılmıştır. Anıtsal Oda Mezar 
merkezli başlayan kazı çalışmaları ilerleyen süreçte geniş çaplı bir Nekropolis 
araştırma alanına dönüşmüştür (Resim: 3). Söz konusu alanın sadece bir anıt 
mezardan ibaret olmadığı ve ciddî anlamda bir nüfusa mekânlık eden ölü ev-
leri zinciri niteliğini taşıdığı anlaşılmıştır. Anıtsal oda mezarın hemen güneyi-
ne bitişik nizamda inşa edilen ve bünyesinde oda mezarlar, lâhit mezarlar ve 
podyumlu lâhit mezarlar bulunduran iki adet aile Temenos’u bulunmaktadır. 
Bunlardan 1 No.lu Temenos alanı Cladius’lar Ailesi’ne, 2 No.lu Temenos ise, 
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Flavius’lar Ailesi’ne aittir. Kibyra Nekropolisleri’nde en yaygın tip olan oda 
mezarlardan oluşan alan, yaklaşık üç asırlık dönem boyunca farklı defin usul-
leriyle Kibyra’nın üst sınıf ailelerinin mezarlarını barındırmaktadır. Edinilen 
arkeolojik bulgular ve epigrafik verilere dayanarak, alanda Erken Antoninler 
Dönemiyle başlayan inhumasyon - kremasyon definlerin yanı sıra M.S. 4. yüz-
yıla kadar aktif olarak devam ettirilen ölü ritüellerinin gerçekleştirildiği sap-
tanmıştır. M.S. 141 yılında alana ilk yerleştirilen Cladius Aurelius Dismenis ve 
karısı Philabia Sekounda’ya ait 5 No.lu podyumlu lâhit mezar ile başlayan de-
fin sürecini anıtsal oda mezarın inşası takip etmiştir. Arkeolojik materyallerin 
kısıtlılığı ve epigrafik verilerin yoksunluğu nedeniyle Anıtsal Oda Mezar’ın 
kesin yapım tarihini bilemiyoruz ancak; Güney Temenos alanı içerisinde yer 
alan oda mezar silsilesinin Erken Antoninler Döneminde inşa edildiğine dair 
güçlü verilere sahibiz. Dolayısıyla anıtsal oda mezarın alana inşa edilmesi 
daha geniş bir zaman dilimi içerisinde irdelenmek suretiyle İmparator Anto-
nius Pius ve Marcus Aurelius Dönemine karşılık gelmektedir (M.S. 138-180).

Her iki Temenos alanı içerisinde alana en geç yerleştirilen gömütlük 
Eukarios’a ait 4-A No.lu lâhittir (M.S. 196). Bu noktadan hareketle alan içeri-
sinde oluşturulan en geç tarihli gömütlükler M.S. Geç II. yüzyıla ya da İmp. 
Septimius Severus Dönemine denk düşmektedir (M.S. 193-211). Ancak Te-
menos kompleksi içerisinde yaklaşık M.S. 4. yüzyıl ortalarına kadar defin ya-
pıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı tarihlere kadar gerek Temenos alanlarında 
gerek mezar odalarında ölü kültü geleneğinin önemli bir parçası olan ritüel 
faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Özellikle II No.lu Güney Teme-
nos alanı içerisindeki 3. Lâhit podyumu üzerinde bulunan yazıttan elde edilen 
daha kesin bilgiler doğrultusunda, bu mezarlık alanlarının Kibyra’lı soylu-
varsıl ailelere ait olduğu anlaşılmıştır. Öyle ki, Temenos’un mülkiyet hakkı-
nı elinde bulunduran Kibyralı Flaviuslar Ailesi’nin, kamu yararına yaptırılan 
Stadion’un inşasına büyük maddî yardımlarda bulunduğu, Stadion kazıların-
da ele geçirilmiş olan epigrafik verilerden biliniyordu. Aynı alan içerisinde 
defin yapan Cladius’lar Ailesi ve ismi tespit olunamayan anıt mezar malikleri 
kuşkusuz Kibyra’nın önde gelen aileleri arasındadır. Buluntu anlamında zen-
gin ve bir o kadar farklı arkeolojik materyalleri bünyesinde barındıran Doğu 
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Nekropolis alanının M.S. 417 yılında gerçekleşen büyük deprem sonucunda 
kullanım dışı kaldığı kuvvetle muhtemeldir. Özellikle mezar odalarından ve 
temenos’lardan elde edilen geç tarihli bulgular ve mevcut rölöve bu öngörüyü 
destekler niteliktedir. Kazılar sonucunda açılan alanın gerekli tüm koruma, 
konservasyon ve anastylosis uygulamaları tamamlanmıştır (Resim: 3-4).

3. Epigrafik Çalışmalar 

L. MEIER

Çalışmalar öncelikli olarak Agora (Sütunlu Cadde) ve Doğu Nekropolis’ten 
ele geçmiş yeni buluntular üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Gölhisar Hükü-
met Konağı’ndan Kibyra kazı evine taşınmış olan mezar sunakları bir reviz-
yona tâbi tutulmuştur. Bu şekilde toplam 29 yazıt üzerinde çalışılmıştır. 2012 
yılında çalışmalarına başlanan Helenistik Döneme ait “Roma-Kibyra Bir-
lik Anlaşması’’ metninin 17 satırlık oldukça iyi korunmuş bir kopyası Ana 
Cadde’den kuzeye doğru devam eden devşirme duvarda ele geçirilmiştir. Bu 
yeni buluntu, şimdiye kadar sadece bir fragmandan ibaret olan “Roma - Kiby-
ra İttifak Antlaşması”’ metninin tamamlanmasını mümkün kılmıştır.

Çoğu mezar yazıtlarından oluşan Roma İmparatorluk Çağı yazıtları ara-
sında şu örnek dikkate değerdir. Doğu Nekropolis’teki anıtsal iki mezardan 
birinin, Genç Titus Flavius Capito ve eşi Vilia Sekrete’nin mezarı olduğu tes-
pit edilmiştir. Büyük olasılıkla bu kişiler, bir onur yazıtından öğrenildiği üze-
re, yapımı M.S. 198-211 yıllarında gerçekleştirilen Stadion’un inşa masrafları-
na katkı sağlayan şahıslar olmalıdır.

4. Küçük Eser Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları 

S. A. ÖZARSLAN

Kibyra Kazısı 2013 yılı depo çalışmaları kapsamında; depo düzenlemesi, 
kayıt çalışmaları, belgeleme ve küçük eser konservasyon ve restorasyon çalış-
maları yapılmıştır. Açmalardan gelen eserler,  materyallerine göre ayrılarak 
(seramik, kemik, cam, metal, taş eser olarak) tasnif edilmiş, kasalara yerleş-
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tirilmiş, manuel ve digital kayıt işlemleri yapılmıştır. Gelen bu eserler içeri-
sinden envanterlik ve etütlük olanları belirlenmiş toplamda 148 envanterlik, 
193 etüdlük eserin; milimetrik çizim, tanım, fotoğraflı belgeleme ve katalog 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bunların dışında gelen küçük eserlerden profil 
veren ve tarihlendirme kriteri oluşturabilecek parçaların da belgeleme ve çi-
zimleri yapılmıştır. Ayrıca küçük eserlerde, başta envanterlik ve etütlükler 
olmak üzere, konservasyon ve restorasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

5. Mimarî Çizim ve Konservasyon Çalışmaları

N. KOCAMAN

Kibyra antik kenti 2013 yılı mimarî çizim çalışmaları olarak Odeion, Doğu 
Roma Hamamı, Agora ve Sergi Mekânı projeleri hazırlanmış, bunların dı-
şında kurtarma kazısı ve alan çalışmalarını destekleyen kısmî belgelemeler 
yapılmıştır. Çizim çalışmaları sırasında geleneksel yöntem ve araçların yanı 
sıra modern teknikler de kullanılmıştır. Mekân ve buluntu çizimlerinde plan 
şeması için daha çok 3 nokta sistemi tercih edilmiştir. Bağlı üçgenler sistemi 
de denilen bu teknik ile tekil olarak yapılan eleman çizimleri herhangi bir 
hata çıkması durumunda sağlaması yapılarak düzeltilebilir. Seçilen bir röper 
noktasına bağlanan elemanların ölçüleri birbirini ötelemediğinden yapılan 
bir hata sonuca yansımaz. Bu şekilde yapılan alan çalışmaları daha sonra 
sayısal ortama aktarılmış, bunun için Autocad, Photoshop, 3D Studio Max 
programları kullanılmıştır. Tasnifleme ve arşivleme sırasında alan krokileri 
ve el çizimleri taranarak bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıştır. Odeion 
yapısı için geçmiş yıllarda hazırlanan çizimler alanda belirli yerlerden alınan 
ölçüler ile kontrol edilmiş gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Çizimler dışında 
cavea konservasyon çalışmaları yürütülmüş bu çalışmalarda temizlik ve bü-
tünleme işlemlerine ek olarak; taş yapısı ile uyumlu bir harç karışımı hazır-
lanıp yapının kış şartlarına dayanabilmesi için çatlaklar ve eksik alanlar dol-
durulmuştur. Büyük boşluklu alanlara akıtma kanalı bırakılarak hazır dolgu 
harcı enjekte edilmiş ya da toprak akması riski taşıyan bu gibi yerlere blokaj 
yapılarak doldurma yoluna gidilmiştir.
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Resim 1: Agora I. Teras Caddesi kazı sonrası genel görünüm.

Resim 2: Doğu Stoa “opus spicatum zemin tuğla döşem” cadde görünümü.
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Resim 3: Doğu Nekropol Anıt Mezar ve çevresi genel görünüm.

R esim 4: Doğu Nekropol Alanı, 11 No.lu Oda Mezar’ın taş Kapısı.



695

NİF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA vE KAZI PROjESİ:
2013 YILI KAZISI

Elif Tül TULUNAY*

İzmir İli Nif Dağı Kazısı 2013 yılı arazi çalışmalarımız, 01 Temmuz - 09 
Eylül 2013 tarihlerinde Karamattepe, Ballıcaoluk ve Başpınar mevkilerinde1 

* Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı,  34134  Lâleli-İstanbul/TÜRKİYE. e-posta: ttulunay@istan-
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 Prof. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürün-
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 Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropolo-
ji Bölümü Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. e-posta: aerol@
ankara.edu.tr  
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 Doç. Dr. Daniş BAYKAN, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik 
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Balkan Yerleşkesi, 22100 Edirne/TÜRKİYE. e-posta: danisbaykan@
gmail.com 

 Yrd. Doç. Dr. Müjde (TÜRKMEN) PEKER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı,  34134  Lâleli-İstanbul/TÜRKİYE. e-posta: peker-
mujde@gmail.com

 Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya/TÜRKİYE.       
e-posta: dslenger@akdeniz.edu.tr

 Öğr. Gör. Ceren BAYKAN (M.A.), Trakya Üniversitesi ETBMYO Mimari Restorasyon Prog-
ramı Sarayiçi  Yerleşkesi 22100 Edirne/TÜRKİYE. e-posta:cerenbaykan@gmail.com

 Öğr. Gör. Meltem ERDUL MERGEN (M.A.), Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca-İzmir/TÜRKİYE. e-posta: merdul@hotmail.
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 Mustafa BİLGİN (M.A.), Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Kınıklı Yerleşkesi 20000 Denizli/TÜRKİYE. e-posta: bilgin_
arke@yahoo.com
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1 İzmir (Smyrna) Körfezi’nin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin or-
tak sınırları çevresinde konumlanan NİF (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve 
nekropolis alanlarını gösteren haritalar için bkz. Tulunay 2012b, s. 81 ve s. 94 Resim 1 a - b; 
Tulunay 2009, s. 422 Resim 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim 1 ve Tulunay 2006, s. 195 Resim 1 
(Tulunay 2014, s. 343 Dpn.1; Tulunay 2013, s. 233 Dpn.1; Tulunay 2012a, s. 147 Dpn.1; Tulu-
nay 2011, s. 405 Dpn.1). 
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gerçekleştirilmiştir. Kazımıza sağlanan olanaklara ve özverili çalışmalarıyla 
katkıda bulunanlara içten teşekkür ederiz2.  

KARAMATTEPE
Elif Tül TULUNAY

İzmir İli Nif Dağı kazısının en verimli alanı olan Karamattepe, erken kül-
tür evreleri paylaştığı, adeta akropolisi konumundaki Ballıcaoluk ile birlikte, 

2 T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
17.06.2013 / 94949537-160.01.01 (35) - 117876 tarih / sayılı izni ve 17.06.2013 / 94949537-
160.01.01.(35) - 117875 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi; İstanbul Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projeleri Birimi’nin, “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar An-
tik ve Orta Çağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi - 2013” başlıklı Projemizi (işçi parası hariç) 
desteklemesi (İÜ BAP Proje Nu. 24952); Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kazımıza çıkardığı 
ödenek ve İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın görev izni için çok teşekkür ederiz. “Nif (Oly-
mpos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi”nin 2013 yılı bilimsel ekibinde toplam 53 kişi görev 
almıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Proje ve Kazı Başkanı) - İÜ; Yrd. Doç. 
Dr. Müjde (Türkmen) Peker (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Doç. Dr. Daniş Baykan (Başkan Vekili, 
Metal Eserler Uzmanı) - TÜ; Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Nümismat) - AKÜ; Mustafa 
Bilgin (Keramik Uzmanı M.A.) - PAÜ; Nazmiye Bayram - İÜ; Duygu Demir - SÜ; Muradiye 
Demirkaya - SÜ; Burcu Derin - PAÜ; Fatma Nur Kılıç - SÜ; Sanat Tarihçileri: Prof. Dr. Asnu 
Bilban Yalçın (Bizans Sanatı) - İÜ; Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş (Cam Uzmanı) - DoğuşÜ; Doç. 
Dr. Lale Doğer (Bizans Keramiği Uzmanı) - EÜ; Öğr. Gör. Meltem (Erdul) Mergen (Kiremit 
Uzmanı); Koruma-Onarım Uzmanı: Öğr. Gör. Ceren Baykan (M.A.) - TÜ; Paleoantropolog:  
Araş. Gör. Alper Yener Yavuz (M.A.) - MAKÜ; Eski Çağ Tarihçisi:Emre Kaymakçı - İÜ; Je-
odezi (Harita) Mühendisleri: Kadir Can Öncül; Okan Özege; Jeodezi (Harita)Teknikerleri: 
Sezgin Düzgüngü; Fatih Gürbüz; Moleküler Biyoloji ve Genetik  Uzmanları: Doç. Dr. Gülruh 
Albayrak - İÜ; Doç. Dr. Ercan Arıcan - İÜ; Nefize Ezgi Altınışık - İÜ; Öğrenciler: Mücellâ 
Albayrak - İÜ Klâsik Arkeoloji; Birce Balcı - İÜ  Klâsik Arkeoloji; Elif Bozlak - İTÜ Moleküler 
Biyoloji ve Genetik;  Merve Bütün - TÜ Koruma ve Onarım; Zehra Ceylancı - PAÜ Klâsik Ar-
keoloji; Senem Çalışkan - TÜ Koruma ve Onarım; Büşra Dalman - AİBÜ Mimarlık; Ali Hamza 
Demirtaş - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Hande Nur Ernur - MAKÜ Paleoantropoloji; Muazzez 
Eryılmaz - BAÜ Mimarlık/Koruma Onarım; Emir Gelen - KÜ Klâsik Arkeoloji; Bilge Gülşen 
- İÜ Klâsik Arkeoloji; Mustafa Fahrettin Gürbüz - MÜ Klâsik Arkeoloji; Seda İlhan - İÜ Klâsik 
Arkeoloji; Mehmet Karataş - MÜ Klâsik Arkeoloji; Yakup Kaşıkçı - İÜ Klâsik Arkeoloji; Can-
sın Okan - TÜ Klâsik Arkeoloji; İbrahim Semih Onur - MAKÜ Paleoantropoloji; Funda Özcan 
- TÜ Koruma ve Onarım; İpek Öztürk - SÜ Klâsik Arkeoloji; Ahmet Sansar - BAÜ Mimarlık/
Koruma Onarım; Keziban Şan - TÜ Klâsik Arkeoloji; İrem Taşkın - TÜ Koruma ve Onarım; 
Hacı Yağuzluk - TÜ Klâsik Arkeoloji; Uğurcan Yavuz -  Koruma ve Onarım; Ferda Yılmaz 
- İÜ Klâsik Arkeoloji; Kübra Yılmaz - TÜ Koruma ve Onarım;  Merve Yenidağ - MÜ Klâsik 
Arkeoloji ve Bakanlık Temsilcisi: Dilek Keçe - Kayseri Müzesi Klâsik Arkeolog. Ekibimin 
özveriyle çalışan tüm üyelerine ve Bakanlık temsilcimize içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, 
bize çok yardımcı olan, İzmir Valiliği; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Atatürk İl Halk 
Kütüphanesi, Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, İŞGÜDER, 
Torbalı İZSU, Torbalı Ziraat Bankası; ayrıca Kazı Evimizin pencerelerine ısı geçirmez cam 
filmi kaplayan PROSLINE Kimya firması yöneticilerine ve ilgili çalışma arkadaşlarına, içten 
teşekkür ederiz.
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Batı Anadolu arkeolojisinde çözüm bekleyen birçok soruna, dikkat çekici ve 
benzersiz buluntularıyla ışık tutmaya devam etmektedir. 2013 yılında Kara-
mattepe Arkaik Yerleşim / Hellenistik Nekropolis alanının kuzey ve orta ke-
simindeki 14 plan karede (S 27, S 28, T 27,  T 28, U 29, U 30, U 31,V 28, V 29, V 
30, V 31, Y 29, Y 30, Z 30) kazı ve taş kaldırma çalışmaları yapılmıştır. 

Arkaik yerleşime ait taşlar genellikle Hellenistik Dönem mezarlarının ya-
pımında kullanıldığından, in situ arkaik yapılardan yalnızca, genelde tam 
plan vermeyen düzgün taş temeller ile birkaç taş sırası korunagelmiş duvar 
kalıntıları gün ışığına çıkmaktadır (Resim: 1 a). Bu nedenle düzensiz ve bi-
çimsiz taş kümelerinin çizim ve fotoğraflarla belgelenerek kat kat kazılması 
işlemi bu alanda çok yavaş ilerlemektedir3. 

2013’te, ana kayaç üzerine oturtulmuş, derzlerindeki keramik parçalarına 
göre Arkaik Döneme tarihlenen düzgün bir taş temel kalıntısı daha (Açma 
S 28 b) ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1 d). Ayrıca kepir içine oyulmuş, bir sıra 
oluşturan yuvarlak dikme yuvaları ve uzun dikdörtgen oyuklar (Resim: 1 c) 
ile yine kepire oyulmuş derinlikleri farklı, yuvarlak, dörtgen ve özel biçim-
lendirilmiş çeşitli boyutlarda çukurlar, kanallar da (Açma U 30 c) gün ışığına 
kavuşmuştur. U 29, V 29 ve V 30 plan karelerinde görülen, belirli aralıklarla, 
diklemesine karşılıklı sıralanmış, muhtemelen tahta ayaklar (tezgâh?) otur-
tulması için açılmış ince uzun dikdörtgen oyuklar özellikle dikkat çekicidir 
ve uzun bir düzenek tasarımına işaret etmektedir (Resim: 1 a - b). Bunların, 
Karamattepe’de 2011 ve 2012 yıllarında bulunan iki Metal Ergitme Fırını 
(Resim: 1 b I ve II) ile ilişkili ahşap işliklere ait oldukları düşünülmektedir; 
çünkü fırınların hemen güneydoğusunda yer almaktadırlar ve çevrelerinde 
yoğun üretim atığı (cüruf) ile metal (kurşun, demir, bronz) obje bulunmuştur. 
Karamattepe’nin arkeometalurjik verileri Doç. Dr. Daniş Baykan tarafından 
çalışılmakta ve yayınlanmaktadır. Şimdiye kadar, ilk kez Karamattepe’de, 
Batı Anadolu’nun en erken in situ demir fırınları saptanmış ve M.Ö.. 6. y.yıl 
demir üretimine ait her aşamanın örneklerini barındıran eşsiz bir kontekst 

3 Krş. Tulunay 2013, s. 245 Resim 1 ve Resim 2; s. 246 Resim 4.
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ele geçmiştir. Karamattepe kazısının ileriki yıllarında, bu önemli metal işleme 
atölyesi konusunda daha fazla somut verilere ulaşılacağını ümit etmekteyiz. 

U 30 plan karesi (özellikle U 30 b ve c açmaları), Karamattepe’nin 2013 
yılında en zengin buluntu veren kesimidir. Açma U 30 b’de, bu yıl gün ışığına 
çıkan tek mezar (KM 17) yer almaktadır.

KM 17: 148 cm. uzunluğunda ve 40 cm. genişliğinde kepire oyulmuş, ku-
zeydoğu-güneybatı yönlü basit bir inhumasyon mezardır (Resim: 2 a - b). Taş 
kapakları kırılmış ve yakın çevresine dağılmıştır. Buluntu ele geçmeyen me-
zarın içinden, yalnızca, orta-iyi derecede korunagelmiş, gövdesi sırtüstü, başı 
ve dizden kıvrılmış bacakları ise sağ yanına doğru yatmış, sağ kolu gövdeye 
paralel düz uzatılmış, sol önkolu karın üzerine konumlanmış, erişkin bir er-
kek iskeleti çıkmıştır4. Dişlerinde aşınma gözlenmektedir ve üst çene (maxilla) 
kemiğinde sağ 2. azı dişi (molar) eksik olup ölüm öncesi (premortem) kayıptır.

Y 30 b açmasının kuzeyinde, düzgün taşlarla çevrilmiş, yaklaşık kare plan-
da (dıştan 90 x 85, içten 50 x 55 cm.), içinde ve çevresinde kırmızı sert toprak 
görülen bir alan bulunmuştur (Resim: 1 b ve 1 e). İlk bakışta kremasyon bir 
mezar izlenimi veren bu yerin iç kısmında, kırmızı toprağı korumak amacıyla 
yalnızca doğu yarısında bir bölüm kazılmış ve ana kayaca (kepir/marn) ula-
şılmıştır. Yine de, burada kepirin, toprak üstünde ince bir tabaka olması ya 
da levha hâlinde kullanılması ihtimaline karşın, güneydoğu iç köşede taşların 
başlangıcına dek derine inilerek, kalınlık kontrol edilmiş, fakat sadece kepir 
katmanlarına rastlanmıştır. Anlaşıldığına göre, kırmızı topraklı alanı çevrele-
yen taşlar, kepire yuva açılarak diklemesine oturtulmuşlardır. Bu nitelikte bir 
yerin, Arkaik Dönem işlikleriyle mi yoksa Hellenistik Dönem Mezarlarıyla mı 
ilişkili olduğu, tarihleme yapılabilecek buluntu ele geçirilmediğinden, henüz 
kesin anlaşılamamıştır; ancak arkaik işliklerle bağlantı olasılığı daha fazladır.

Karamattepe 2006 kazısında KM 2’nin güneyinde ortaya çıkardığımız, 
diklemesine dört kayrak taşla çevrelenmiş küçük kül çukuru, 2012 yılında 

4 Ekibimizin paleoantropologları Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve Araş. Gör. Alper Yener Yavuz 
(M.A.) tarafından değerlendirilen tüm iskeletler, mezarlardan, paleoantropoloji öğrencileri 
Hande Nur Ernur ile İbrahim Semih Onur tarafından çıkarılmıştır.
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taşları yerinden çıkmış ve çevresine dağılmış hâlde bulunmuştu. Çukurun 
taşları, elimizdeki fotoğraf ve çizimlere göre 2013 yılında, uzman restoratör 
Ceren Baykan (M.A.) ve arkeolog Doç. Dr. Daniş Baykan tarafından, taşları 
yerine konularak onarılmıştır (Resim: 2c - d-e).

2013 kazısı sonunda, kazı alanı tümüyle (özellikle duvarlar, kepire oyul-
muş çeşitli çukurlar ve mezarlar) jeotekstil ile örtülerek koruma altına alın-
mıştır.

Keramik

Mustafa BİLGİN

Nif Dağı 2013 yılı Karamattepe kazı çalışmaları sırasında ele geçien en er-
ken keramik, M.Ö. 750-700 yıllarına tarihlenen ve üzerindeki motiften dolayı 
“meander motifli kotyle”olarak adlandırılan parçalardır (Resim: 3 a). M.Ö. 8. 
y.yılın son çeyreğine tarihlendirilen bir kotyle ağız parçası, dikey dalgalı hat 
ve düz çizgi motiflidir (Resim: 3 b). Subgeometrik (M.Ö. 7. y.yılın ilk yarısı) 
buluntular içinde kotylai ve skyphoi çoğunluktadır. Bezeme örnekleri arasında, 
yer yer dörtlü gruplar hâlinde yapılmış dikey dalgalı hat ve düz çizgi küme-
leri veya dikey çizgi kümeleri ile metoplara ayrılan paneller içerisinde, yatay, 
dalgalı (zikzak) ve düz hatlar ile aralarında kısa çizgi yer alan ‘z’ motifleri 
görülmektedir (Resim: 3c). M.Ö. 7. y.yılın ilk yarısına tarihlenen tek dinos 
örneğine ait ağız parçasının iç yüzeyinde kahverenginin tonlarında bant be-
zeme, dış yüzeyinde ise yatay bant ve olasılıkla geometrik motifler yer al-
maktadır (Resim: 3d). M.Ö. 7. y.yılın ikinci yarısına tarihlenen iki skyphoi’a ait 
ağız ve gövde parçalarında, dikey çizgi kümeleri ve bunlarla ayrılan metoplar 
içine yerleştirilmiş içi taralı baklava dilimi motifleri görülmektedir (Resim: 
3e). Bir diğer skyphos parçasında, ağız kenarına ve gövde üzerine çekilen iki 
yatay bant arasındaki ana bezeme panelinde, kahverenginin tonlarında, ağız 
kenarındaki banda ters asılmış, içi ağ şeklinde çapraz taralı bir üçgen motifi 
ile diğer bant üzerine basan, sağa doğru, aynı şekilde taranmış, bir kuş figürü 
gövdesi vardır (Resim: 3f). 
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2013 yılında Karamattepe’de M.Ö. 6. y.yılın ilk yarısına tarihlenen az sa-
yıda keramik ele geçirilmiştir. Bir Ionia Kâsesi’ne ait ağız kenarı-gövde-kulp 
parçasında, dış ve iç yüzey koyu kahverenginin tonlarında astarlı olup, gövde 
üzerinde hamurunun renginde (rezerv bırakılmış) bir sıra yatay bant (Resim: 
3g); aynı şekilde korunmuş bir krater parçasında ise, soluk kırmızı astar ve dış 
yüzeyde gövde üzerinde kazıma ile yapılmış yatay dalgalı hat motifi yer al-
maktadır (Resim: 3h). Parçalarından tümlenmiş tek kulplu ve derin, kullanım-
dan kaynaklanan yoğun yanma izlerine sahip iki pişirme kabı, Karamattepe 
Arkaik Dönemi’ne ait 2013 yılının son keramik örnekleridir (Resim: 4a ve 4b).

Karamattepe’nin nekropolis işlevinde kullanıldığı Hellenistik Döneme ait 
keramik, Attik ve Bölgesel Özellikte olmak üzere iki buluntu grubuna ayrıl-
maktadır: 

Karamattepe Nekropolisi’nin ithâl vazoları arasında değerlendirilen Attik 
Grubu Keramik, genellikle iyi arıtılmış açık kırmızı hamurlu ve siyah parlak 
astarlıdır. 2013 yılı kazı çalışmalarında bu grup içinde en fazla “içe ve dışa 
dönük kenarlı kâse” (Resim: 4c, 4d ve 4e)  ile kantharoi (Resim: 4g ve 4h)  
formlarına ait parçalar bulunmuştur. Literatürde “Rolled Rim” (kıvrılmış ağız 
kenarlı) olarak bilinen bir tabak parçası, az miktarda mika katkılı, ince kumlu, 
sık dokulu bir hamura, dış ve iç yüzeyde siyah parlak astara ve Tondoda rulet 
bezemeye sahiptir; benzer örnekleri M.Ö. 325-275 yıllarına tarihlenmektedir 
(Resim: 4f). “Batı Yamacı Stili”nde bezenmiş, ince taneli, sık dokulu, iyi arıtıl-
mış açık kırmızı hamurlu kantharos ağız kenarı parçasının da her iki yüzeyi 
siyah parlak astarlıdır ve dış yüzeyine, açık krem-sarı tonlarında, üzerlerinde 
sarı yaldız-boya izleri seçilen bitkisel bezeme yapılmıştır (Resim: 4h). Bu va-
zonun Atina Agorası’ndaki benzer örnekleri, Mö. 275-260 yıllarına tarihlenir.

Çoğunlukla Attik formların taklidi olan Bölgesel Özellikte Keramik, genel-
likle yoğun gümüş mika-mineral katkılı, ince kumlu, sık dokulu ve yumuşak 
hamurludur; dış ve iç yüzeyler hamur renginde mat astarlıdır. 2013 yılında 
en çok, M.Ö. 3. y.yılın ilk yarısına tarihlenen koyu/açık kiremit renkli, tam 
profil veren içe dönük kenarlı kâseler (Resim: 4j) ile koyu bej renk hamurlu ve 
dış yüzeylerinde kahverenginin tonlarında yapılmış bant bezemeler yer alan 
unguentaria gövde ve dip parçaları (Resim: 4i) bulunmuştur.  
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Karamattepe’nin 2013 yılı keramik buluntuları, önceki yıllarda saptadığı-
mız yerleşim ve nekropolis kronolojisine uygundur; fakat form ve bezeme 
açılarından daha çeşitlidir. 

Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER

2013 yılında Karamattepe’de gün ışığına kavuşan biri gümüş (Ephesos), 
diğerleri bronz olan on beş sikkeden üçü, III. Philippos Arrhidaios zamanın-
da (M.Ö. 323-317) Sardeis’te basılmış Makedon Krallığı darplarıdır. Bu sik-
kelerin ön yüzlerinde, ortasında Gorgo başı olan kalkan; arka yüzlerinde ise 
miğfer ve miğferin iki yanında BA lejantı ile sol alt köşede kerykeion yer alır. 
19.y.yılda basıldığı ve dekoratif amaçlı kullanıldığı düşünülen bakır Osmanlı 
Penezi ve kesin teşhisi henüz yapılamayan ikisi haricindeki diğer dokuz sik-
ke, dört ayrı kentte basılmış, M.Ö. 4. y.yıla tarihlenen Hellen otonom darpları-
dır: Ephesos (6 adet), Kolophon (1 adet), Magnesia (1 adet) ve Mylasa (1 adet). 
Ön yüzünde arı, arka yüzünde karşılıklı iki geyik protomu ve üst kısımda 
EF lejantı yer alan gümüş Ephesos sikkesinin çapı 1 cm. ve ağırlığı 0,9 gr.dır 
(Resim: 5 a). 

Nif Dağı’nda, yoğunlukla Karamattepe’de bulunan Hellenistik sikkeler, 
yöredeki sikke dolaşımı, Makedon Garnizonlarının konumu ve özellikle bazı 
sikkelerin kesin bilinmeyen basım yerleri hakkında önemli ipuçları kazandır-
mıştır5.

Metal Buluntular 

Daniş BAYKAN

2013 yılında da, Karamattepe’de tespit edilen metal buluntuların çoğun-
luğunu arkeo-metalurjiye ait üretim artıkları oluşturmaktadır. İkinci yoğun 

5 Bkz. Lenger 2013a.
 Bkz. Lenger 2013b. 
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grup ise demir buluntulardır. Demir buluntulardan tipolojisi tespit edilen ve 
kullanım amaçları saptanabilen en büyük grup ise, önceki yıllardaki gibi, ok 
uçlarıdır ve diğer metal buluntularla birlikte çalışılmaktadır6. 

2013 yılında Karamattepe’de 47 adet demir ve 1 adet bronz olmak üzere, 
toplam 48 adet ok ucu bulunmuştur: Tip 1: 33 adet demir; Tip 2: 12 adet demir; 
Tip 3: 2 adet demir ve Tip 5: 1 adet bronz (Açma U 30 c). 2006 yılından beri 
Karamattepe kazısında bulunan ok ucu sayısı, 350’si demir, 11’i bronz olmak 
üzere toplamda 361 adede ulaşmıştır. Karamattepe örnekleri, ok uçlarının, 
şimdiye dek bilinen kronolojisini değiştirecek nitelikte veriler sunmaktadır.  

2013’ün diğer metal buluntuları arasında, bronz stylos (Resim: 5 b) ile aynı 
açmadan (U 30 c) çıkan ve tipolojik olarak ona çok benzeyen demir stylos (Re-
sim: 5 c) çok önemlidir. Bronz stylos, kalıba döküm ve dövme tekniğiyle üretil-
miştir. Sivri yazma ucu ve enli silme ucu dâhil, tümdür. Gövdenin orta kısmı 
çepeçevre enine yivli, kare kesitli tutma kısmı ise düzdür, yalnız üst yüzünde, 
üçgenimsi silme ucu başlangıcında enlemesine açılmış üç yiv yer alır. İncel-
tilerek genişletilmiş silme ucu, dışa (üste) doğru eğimlidir. Karamattepe’nin 
metal işlikleri bağlamında, çok iyi korunagelmiş olan bronz stylos’un, demir 
styloi yapımında model olarak kullanıldığı düşünülebilir; zira burada önceki 
yıllarda da demir stylos örnekleri bulunmuştur. 

Ayrıca, Karamattepe’de bu yıl ilk kez tespit edilen kurşun sapan tanesi 
ilginçtir (Resim: 5 d). Kalıba döküm tekniğinde üretilmiş sapan tanesi, uçla-
ra doğru sivrilen ovoid formludur. Bir yüzünde D (delta), diğerinde F (phi) 
harfleri okunmaktadır. Kurşun sapan tanelerinin de tıpkı demir ok uçları gibi 
ciddî bir kronoloji sorunu vardır. Birçok araştırmacı, kurşun sapan taneleri-
nin M.Ö. 4. y.yıl öncesine tarihlenemeyeceğini, bazıları da bunları tarihlen-
dirmenin hiçbir zaman doğru yapılamayacağını söylemektedir. Bu konu da, 
aynı demir ok uçları sorunu gibi, yine Karamattepe buluntularıyla çözümle-
necek gibi gözükmektedir. 

6 Bkz. Baykan 2012.
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Dövme ve elde şekillendirme yöntemleriyle oluşturulmuş bronz boncuk 
(Resim: 5e) V 30 d açmasında ele geçirilmiştir. Küçük bir bronz levhanın dö-
vülmesiyle biçimlendirilen 3 gr. ağırlığındaki küre üzerine iç içe ikişer çem-
berden oluşan altı bezeme sonradan ilâve edilmiştir. Boncukta deliğin açılış 
yönü ile delicinin diğer yandan çıktığı yer belirgindir. 

Karamattepe’de, yoğunlukla U 30 c açmasında bulunan bazı küçük demir 
çivilerde, temizlik sonrasında, çivi başlarının alt kısmında (çakıldığında içte 
kalan ve görülmeyen) küçük çıkıntıların (kabaraların) varlığı saptanmıştır 
(Resim: 5f). Bu çivilerin, örneğin, bir yere raptedilen derinin kaymasını önle-
mek işlevinde kullanıldığı düşünülmüştür.

Kemik Buluntu 

Elif Tül TULUNAY 

2013 yılında S 28 b açmasında bulunan 8 cm. uzunluğundaki ilginç ke-
mik objenin fonksiyonu henüz belirlenememiştir (Resim: 5g). Uzun bir ke-
mikten elde edilen dikdörtgen plaka üzerine, ortaya uzunlamasına bir büyük 
ve uzun dikdörtgenimsi, bunun her iki dar ucuna da birer küçük yuvarlak 
delik açılmıştır. Toplam üç açıklığa sahip geniş yüzlerden birinin yüzeyi düz, 
diğerinin ise delikler hizasından dar kenarlara doğru konkav işlenmiştir. İki 
dar kenarın uçlarını yüksek bırakarak, kemiğin inceltildiği bu kısımlar yanı 
sıra, iki küçük delikten ortadaki dikdörtgen açıklığın dar kenarlarına doğru 
da birer konkav oyuk vardır. Yan dar yüzlerin ortasında bulunan yiv, incelme 
olan küçük delikler hizasına kadardır. Geniş düz yüzde orta uzun açıklık ve 
uçlarındaki delikler arasında ve her iki yan kenarda da yine aşınmadan olabi-
lecek izler görülmektedir. 

Karamattepe, kemik eserleriyle de ilgi çeken bir kazı alanıdır. 2012 yılında 
bulunan, yüzeyleri paralel kenar bir prizma şeklindeki Kemik Zar’ın bir eşine 
şimdiye dek yapılan araştırmalarda rastlanmamıştır7. 2009 yılında bulunan 

7 Tulunay 2014, s. 347, 356 Resim 7 c.
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çift taraflı, çizgi bezemeli küçük Kemik Tarak, Yrd. Doç. Dr. Müjde Peker ta-
rafından yurt dışında, uluslararası indekslerde taranan bir dergide yayınlan-
mıştır8.

Kiremitler

Meltem ERDUL MERGEN

2013’te Karamattepe’ye ait sınırlı sayıda bulunmuş form veren kiremit-
lerde uzun kenar olarak “L” tipi form görülmektedir. Bazı örneklerde kısa 
kenarlarında “tırnak” adı verilen çıkıntılı bölümün korunmuş olması tarih-
lendirme açısından önemlidir. Bu alandan gelen kiremitler M.Ö. 6. ve M.Ö. 4. 
y. yıllara tarihlenebilir.

Koruma Onarım

Ceren BAYKAN 

Karamattepe ile ilgili çalışmalar kapsamında, 2012 yılı kazısının son günle-
rinde bulunduğu için temizlik, koruma ve onarım uygulamaları tamamlana-
madan İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiş olan KM 16 kremasyon vazo-
su9  pişmiş toprak hydria da, 2013 kazı sezonunda, gerekli izinler alınıp güven-
lik önlemleri sağlanarak, Nif Dağı Kazı Evi laboratuvarında mekânik yöntem-
le temizlenmiş, kırık kaidesi ile çevresindeki parçalar yapıştırılarak ayakta du-
rabilir hâle getirilmiştir. Eksik kısımları da aslına uygun ve esere zarar verme-
yecek şekilde tamamlanarak, koruma uygulamaları ile onarımı bitirilen Hel-
lenistik hydria (Resim: 6 a), kazı sonunda tekrar İzmir Arkeoloji Müzesi’ne tes-
lim edilmiştir.  

BALLICAOLUK
Müjde PEKER

Kuzeybatısında yer aldığı Karamattepe yerleşimi ile yakın ilişkisi sapta-
nan Ballıcaoluk Kalesi’ndeki 2013 yılı çalışmaları Z 19, Z 20 ve AD 25 plan 
karelerinde sürdürülmüştür.  

8 Tulunay 2011, s. 408, 418 Resim 6 b;  bkz. Peker 2013.
9 Tulunay 2014, s. 344 (KM 16), 353 Resim 2.
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Z 19 plan karesindeki çalışmalar

Tepenin kuzey yamacında yer alan Z 19 plan karesinde 2012 sezonunda 
başlayan çalışmalar, BOM 1’in kuzeyinde, Z 19 d ve Z 19 a açmalarında yer 
alan, batı ve kuzey duvarını düzlenmiş ana kayanın oluşturduğu dikdörtgen 
planlı mekânın iç kısmında devam etti. Ana kayanın düzlenmesiyle oluştu-
rulduğu anlaşılan mekân tabanında tümlenebilir ve tüme yakın çok sayıda 
kiremit parçası ile ahşap çatı konstrüksiyonuna ait olduğu düşünülen demir 
çiviye rastlandı. Z 19 d açmasının güneyindeki mezarın (BOM 2) kapak taş-
larını açığa çıkarabilmek için güneydeki Z 20 a açmasının kuzey kısmında da 
seviye inildi. Bu çalışmalar sırasında, 539,39 m. kotunda, dağıtılmış bir me-
zara ait olduğu sanılan bir kafatasıyla karşılaşıldı; yanındaki parmak kemiği 
dışında başka bir buluntu ve kemik parçası ele geçirilmedi. 

2013 Ballıcaoluk Mezarları

BOM 2: Z 19 d - Z 20 a açmaları sınırında, üzeri kapak taşlarıyla kapatıl-
mış, toprağa oyulmuş, dikdörtgen biçimli, doğu-batı doğrultulu, bir mezardır 
(Resim: 6 c, 7 a). Toprak içine oyularak, iç kenarları, (BOM 1’de olduğu gibi) 
düzensiz taşlarla örülüp, desteklenmiş 185 cm. uzunluğundaki mezar, 30-28 
cm. genişliğinde; doğuda 32 cm., batıda 21 cm. derinliğindedir. İçini doldur-
muş toprak elenerek kazıldığında, 2 adet kafatası ve iki bireye ait iskelet çıktı 
(Resim: 6 d). Kuzeydeki birey, kafatası kaymış ve yüzü toprağa gömülmüş 
hâlde; güneydeki birey ise in situ bulundu. İlk antropolojik incelemelere göre, 
güneydeki kafatası ve altındaki iskeletin erişkin bir kadın bireye; kuzeydeki 
kafatası ve üstteki iskeletin erişkin erkek bir bireye ait olduğu anlaşıldı. Kazı 
ve toprak eleme çalışmalarında çok az keramik parçası ele geçti.

BOM 3: Z 19 d açmasında, BOM 1 ile BOM 2 arasındaki alanda seviye inil-
diğinde, ortaya çıkan kiremit mezardır (Resim: 7 a ve 7 b - e). Üstteki küçük 
parça kiremitlerin (Resim: 7 b) altında, karşılıklı ikişerden dört büyük düz 
kiremidin çatılarak mezarın kapatıldığı; iki ucuna (doğu ve batısına) da dikle-
mesine birer kiremit yerleştirildiği gözlendi (Resim: 7 c). Güneydeki 2 büyük 
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kiremitten, batıdaki tek parça hâlinde, doğudaki ise kırılmış hâlde bulundu. 
Parçaları da numaralandırılarak kaldırıldı. Kuzeydeki kiremitler BOM 1’in 
güney duvarının alt kısmına sıkıştığından ancak içindeki toprak ve iskeletler 
kazıldıktan sonra alınabildi (Resim: 7 d). Mezar içinde 3 erişkin erkek ve 1 
çocuk bireye ait 4 adet kafatası belirlendi (Resim: 7 e). Kazı ve toprak eleme 
çalışmalarında 1 adet sikke ile çok az sayıda keramik parçası ele geçirildi.

AD 25 plan karesindeki çalışmalar

2012 yılında AD 25 a - d açmalarında kuzey-güney doğrultulu basamak-
lı duvarın batısında yapılan derinleşme çalışmasını tamamlamak amacıyla 
2013’te gerçekleştirilen kazıda, duvarın önceki planı düzeltildi; doğu ve batı 
cephe çizimleri yapıldı. Duvar örgüsünde dış/doğu (Resim: 8 a) ve iç/batı 
(Resim: 8 b) birkaç evre gözlemlendi. Bu evrelerin tarihlendirilebilmesi için, 
burada bulunan ve tümü Hellenistik Dönem’e ait olan keramik parçaları, kro-
nolojik açıdan ve buluntu kotlarına göre ayrıntılarıyla değerlendirilmektedir. 
Kazıda, keramik parçaları yanı sıra pişmiş toprak tezgâh ağırlıkları (Resim: 8 
e ve 8 f), az sayıda metal obje, cüruf ve hayvan kemiği ele geçirilmiştir. Çalışı-
lan tüm alanlar, jeotekstil örtülerek koruma altına alınmıştır.

Keramik

Mustafa BİLGİN

2013 yılı Ballıcaoluk Yerleşmesi’nde yapılan kazı çalışmaları sırasında 
Hellenistik Dönemin farklı safhâlarına ait Attik ve Bölgesel Özellik Gösteren 
Keramik örnekleri ele geçirilmiştir. 

Karamattepe ile yakın benzerlik gösteren, M.Ö. 325-250 yıllarına tarihle-
nen, açık kırmızı renkli, az miktarda mika katkılı, ince taneli ve sık dokulu 
hamura sahip, dış ve iç yüzeyleri siyah parlak astarlı kâse parçaları en yoğun 
Attik Keramik grubudur. Farklı form olarak literatürde “Lug-Handled Krater” 
denilen bir kabın gövde parçası bulunmuştur (Resim: 8 c).  Benzerleri Mö.250-
200 yıllarına tarihlendirilmektedir. 
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Bölgesel Özellikte Keramik grubundaki farklı bir örnek de M.Ö. 2. y.yıla 
tarihlendirilen kabartmalı kâse parçasıdır (Resim: 8 d). Bu örneğin koyu bej 
hamuru, mika katkılı, ince kumlu, sık dokuludur. Her iki yüzeyi de kahveren-
gi astarlıdır; ancak astar yüzeyinde koyu kahverengi-siyah tonlarında renk 
değişimleri görülmektedir. Dış yüzeyinde bitkisel motifler ile inci dizisinden 
oluşan kabartma bezeme yer almaktadır.

 

Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER

2013 yılında Ballıcaoluk’ta BOM 3 içinden çıkan, çapı 0,9 cm., ağırlığı 0,6 
gr. olan yoğun korozyonlu 1 adet bronz sikke, tanımlanamamakla birlikte, 
çap ve ağırlığına bakıldığında, M.S. 4.-5. y.yıllara, muhtemelen Theodosius 
Dönemine aittir. 

Metal Buluntular 

Daniş BAYKAN

2013 yılında ele geçirilen 8 adet Tip 1 ve 2 adet Tip 2 demir ok ucu ile bir-
likte Ballıcaoluk kazısında bugüne dek bulunan toplam ok ucu sayısı 28 ade-
de (25 Demir + 3 Bronz) yükselmiştir. Diğer metal buluntular arasında, oynar 
kısmı bronz takviyeli demir bir makas parçası dikkat çekicidir.  

Cam Buluntular 

Üzlifat ÖZGÜMÜŞ

Ballıcaoluk 2013 kazısında değişik renklerde sade cam bilezik parçaları 
bulunmuştur (Resim: 8 g ve 8 h). Bunlar, siyah, lila, mavi veya yeşilimsi renk-
te üretilmiş, yuvarlak, dikdörtgen veya “D” kesitli, çapları 5 ilâ 8 cm. arasında 
değişen bileziklere ait olup tüm Orta Bizans yerleşimlerinde ele geçmektedir.



708

BAŞPINAR

Daniş BAYKAN

2013 yılında, duvarlarındaki freskler nedeniyle iç kısmında kazı yapama-
dığımız Başpınar A yapısı için gerekli Çatı Projesi gerçekleştirilmeden önce, 
tüm yapı grubu çevresinin açılması ve yapı sınırlarının belirlenmesi çalışma-
ları kapsamında, doğu kesimde, B Yapısı apsislerinin dışındaki alan (Resim: 
9 a ve 9 b) kazıldı. Kesitte saptanan iki farklı seviyedeki kiremit çöküntüsü, 
ileriki çalışmalara yarar sağlayacağı düşüncesiyle, iki ayrı grup hâlinde bel-
gelenip kaldırılarak istiflendi. Ortalama 392,58 kotundaki 1. kiremit tabakası 
ile 392,41 kotundaki 2. kiremit tabakası arasındaki dolgudan, küçük bir bronz 
kabartma -demon başı?-, korozyonlu ve tarihlenemeyen bir bronz sikke, de-
mir bir ok ucu ve kemik bir boncuk çıktı; 2. seviyedeki kiremitlerin altında da 
bir adet bronz sikke bulundu. 

B yapısı apsislerinin dışındaki kazı çalışmaları, önce güneye ve daha sonra 
doğuya doğru kaydırıldı; bu kesimlerde de mezarların var olduğu, fakat daha 
önce yapılan kaçak kazılarla tahrip edildikleri anlaşıldı. 2013’te saptanan me-
zarların altından, bunların öncesine ait bazı mimarî kalıntılar da gün ışığına 
kavuşmuştur.

A yapısının güneydoğusundaki ana kayadan başlayıp, güneye uzanarak 
B yapısının üç apsisine destek/teras oluşturduğunu düşündüğümüz ve ilk 
izleri 2011’de görülen duvarın tamamı ortaya çıkarıldı. Bu duvarın sadece 
doğu yüzünde örgü olduğu, iri devşirme taşlardan yapıldığı ve B yapısının 
apsisleri boyunca devam ederek ana kayaya dayandığı anlaşıldı. Bu duvarın 
doğusunda, yaklaşık 30°lik açıyla yine kuzey güney doğrultulu, 80 cm. enin-
de, üzerine yapılan gömmelerle bozulmuş, kesintiye uğramış başka bir duvar 
saptandı. Bu duvarın iç ve dış yüzlerinde kalın kireç harç/sıva tespit edilmiş, 
koruma önlemi alınarak, uzman restoratör tarafından sağlamlaştırma yapıl-
mıştır (Resim: 9 c). 

Kazı alanının doğuya doğru genişletilmesiyle, 2013’te çalışılan son alanda, 
şimdiye kadar tespit edilen en doğudaki duvar kalıntılarına rastlanmıştır. Bu 
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duvarların, B yapısı ve kiremit mezarlardan öncesine tarihlenmeleri gerek-
mektedir; nasıl bir mimarîye ait oldukları ise ancak ileriki yıllarda yapılacak 
kazılarla anlaşılabilecektir.

2013 Başpınar Mezarları:

Başpınar’da, 2008 - 2012 yıllarında 24 mezar kazılmıştı (BM 1 - BM 24); 
2013’te, 17 mezarın daha açılmasıyla toplam sayı 41’e ulaşmıştır (BM 25 - BM 
41). Tümü batı-doğu yönlü ve BM 29 hariç, çatma kiremitli basit toprak me-
zardır. 

BM 29: Taş kapağı ve kontekstiyle diğerlerinden ayrılmaktadır. İç ölçüleri 
120 x 80 x 35 cm. olan mezarın kapak taşı, batı kısımda yarıdan kırılıp çöktü-
ğünden, iskelette kafatası ve gövde kemikleri çok dağılmıştır; bacaklar daha 
iyi durumdadır (Resim: 10 a - b). Mezarın içinden kolları pelvis üzerinde ko-
numlanmış, erişkin bir erkek bireye ait iskelet, bir adet bronz yüzük ile sekiz 
adet kemik düğme çıkmıştır (Resim: 10 c). 

Keramik

Lâle DOĞER

Başpınar B yapısı apsis dışı 392.85-392.48 kotunda bulunan, M.S. 5.-6. 
y.yıla tarihlenen kırmızı astarlı bir ağız kenarı parçası (Resim 10 e) ile 392.56 
kotundan M.S. 12. y.yılın ikinci yarısına tarihlenen Boyalı-sgraffito teknikli 
bir kâseye ait parça (Resim 10 d)  dışında tüm buluntular M.S. 13. y.yıla ve 14. 
y.yıl başlarına ait sırlı sofra kapları ile sırsız sofra, taşıma ve depolama kapla-
rına aittir. Açmalar arasında tipolojik ve kronolojik olarak benzerlik gösteren 
bu buluntuların daha dar zaman dilimi içinde tasnifini tesis edecek stratigra-
fik görüntü yoktur. Buluntular, beyaz veya kırmızı hamurlu üretimler olmak 
üzere iki grupta ele alınabilir.
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Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER

2013’te bulunan üç sikkeden en eskisi (M.S. 4.-5. y.yıl), kötü korunagelmiş 
bir bronz (1 gr.) sikkedir. Iohannes I Tzimiskes (M.S. 969-976) darbı bronz 
sikke (10,2 gr.), anonim follistir (Resim 9 d). BM-40’da ele geçirilen billon sikke 
(2,9 gr.) ise M.S. 13. y.yıla tarihlenir. 

Kiremitler

Meltem ERDUL MERGEN 

Başpınar 2013 kiremitleri incelendiğinde, uzun kenar formuna göre “L” 
tipi olarak adlandırılan grup çoğunluktadır. Bir örneğin üzerinde “N”, bir di-
ğerinde “b” harfi görülmektedir. Mezarlarda kullanılan kiremitler, genellikle 
M.S. 11-12. y.yıla tarihlenmektedir. 

Metal ve Kemik Buluntular 

Daniş BAYKAN

Başpınar ok ucu sayısı, 2013’te bulunan 1 adet yeni tipte demir ok ucu ile 
altıya ulaşmış ve çeşitlenmiştir. 

BM-29 kontekstinden (Resim 10 c), masif bronz (2,3 gr.) yüzüğün, altıgen 
üst yüzeyine, sağa doğru ayakta stilize bir grifon betimi kazınmıştır;  mantar 
biçimli (0,9-1,2 cm. boyda ve 0,5-1 cm. genişlikte) kemik düğmelerden 7’si 
üzerine, 3-5 adet konsentrik daire bezeme oyulmuştur. Bir tanesinde yalnızca 
4 adet oyuk yer almaktadır. Bezemeli küresel kısma birleşik olan dikiş için 
gerekli delikli bölüm, hepsinde mevcuttur.  

Çıkıntıları tıraşlanıp konkav orta deliği genişletilen balık omurundan ya-
pılmış, 1,2 cm. çapında, 0,6 cm. kalınlığındaki kemik obje (oyun taşı?) de il-
ginçtir (Resim 10 f). 
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Cam Buluntular 

Üzlifat ÖZGÜMÜŞ

Başpınar 2013 kazısında bulunan en büyük cam buluntu grubu, pencere 
camlarıdır.  Crown Glass tekniği ile üretilmiş, mavi-yeşil, bej ve oliv rengi, 
göbekli (fil gözü) pencere camları, Orta Bizans Döneminin sonlarına (MbS. 
13. y.yıl) aittir. Aynı dönemin mine bezemeli cam parçaları, açık oliv üzeri-
ne beyaz mine ile beneklerden oluşan çiçek desenlerine sahiptirler. Ayrıca, 
kadeh, kandil ve kâse gibi günlük hayatta kullanılan öncekilerle aynı dönem 
camlarına ait kırık parçalar da ele geçirilmiştir.

Elif Tül TULUNAY

İzmir İli Nif (Olympos) Dağı kazısı, görüldüğü üzere, her türden ilginç ve 
ender arkeolojik buluntularıyla, eşsiz kalıntılarıyla ve bunların uzmanlar ta-
rafından yayınlanmasıyla, her geçen yıl, Batı Anadolu arkeolojisinin gelişimi-
ne katkıda bulunmaya devam etmektedir. Önümüzdeki kazı dönemlerinde 
daha verimli sonuçlar almayı içten diliyoruz.

Kısaltmalar: 

ArkeometriST  Arkeometri Sonuçları Toplantısı

AST Araştırma Sonuçları Toplantısı

Bkz./ bkz. Bakınız

BM   (= Başpınar Mezar)

BOM   (= BallıcaOluk Mezar)

KM   (= Karamattepe Mezar)

Krş. Karşılaştırınız

KST Kazı Sonuçları Toplantısı

OJA Oxford Journal of Archaeology

s.  sayfa
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Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe: 2013 hava fotoğrafı ve kalıntılar.

Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe: KM 17 ve “Kül Sunağı”.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe: Geometrik - Arkaik keramik  parçaları.

Resim 4: Nif Dağı - Karamattepe: Arkaik ve Hellenistik keramik.
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe: Gümüş sikke, metal ve kemik buluntular.

Resim 6a - b: Nif Dağı - Karamattepe: Hellenistik hydria.
              c - d: Ballıcaoluk: 2 numaralı mezar (BOM 2).
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Resim 7: Nif Dağı-Ballıcaoluk: 3 numaralı mezar (BOM 3).

Resim 8:  Nif Dağı -  Ballıcaoluk: “Basamaklı Duvar”ın doğu ve batı cepheleri, keramik ve 
cam buluntular.
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Resim 9: Nif Dağı - Başpınar: 2013 hava fotoğrafı, duvar kalıntıları ve sikke.

Resim 10: Nif Dağı - Başpınar: 29 numaralı mezar ve konteksti, keramik, kemik buluntular.
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