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2014 TROİA KAZI ÇALIŞMALARI
Reyhan KÖRPE*
2014 yılı Troia kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.08.2014 tarih ve 155745 sayılı
yazıları doğrultusunda, Çanakkale Müzesi başkanlığında, Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Reyhan Körpe tarafından gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Troia
çalışmaları 152 yıl içinde 47. kazı sezonudur. 2014 yılı çalışmalarımız gene
Genel Müdürlüğümüzün ilgi yazısında belirtildiği üzere ören yerinde temizlik, çevre düzeni, koruma, restorasyon ve konservasyon çalışmaları şeklinde
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Ekim ve Kasım ayları içinde gerçekleşen çalışmalara Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir ekip
ile 12 işçi katılmıştır. Çalışmalarda ayrıca Çanakkale Müzesi Müdürlüğü’nün
görevlendirdiği Arkeolog Çağman Esirgemez de görev almıştır. 2014 yılında
çalışmalarımızda bize destek ve yardım sağlayan başta Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale Arkeoloji Müzesi müdürü ve onun
değerli arkeologu Çağman Esirgemez ile ekip üyelerimize teşekkür ederiz.
153 yıl önce Frank Calvert’in ilk defa küçük çaplı bir sondajıyla başlayan
Troia kazıları, Türkiye’deki arkeolojik kazıların en uzun soluklu çalışmalarından biridir. Burasının antik Troia olduğunu ilk defa dile getiren Calvert,
1863-1865 yılları arasında höyükte küçük çaplı kazılar gerçekleştirmiştir.
Çanakkale’de görev yapan bir İngiliz konsolosu olan Calvert bölgede daha
önce çeşitli yerlerde de kazılar yapmış, Hisarlık Tepesi›nin bir höyük olduğunun daha önceleri farkına varmıştı.
Troia’daki geniş çaplı ilk kazılar ise Heinrich Schliemann tarafından başlatılmıştır. Herkesin bildiği gibi, daha çocukluğunda İliada’yı defalarca okuyan
*

Doç. Dr. Reyhan KÖRPE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü,Çanakkale/
TÜRKİYE.
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Schliemann, bir iş adamı olarak büyük bir servet yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek ve Troia’yı bulmak amacıyla 1868 yılında Çanakkale’ye
gelir. Burada Frank Calvert ile tanışır ve Calvert’in de yönlendirmesiyle aradığı Troia antik kentinin Hisarlık tepesinde olduğuna karar verir. 1870 yılında Troia’da ilk sondajlarını yapan Schliemann, Osmanlı Devletinden aldığı
izinlerle 1871-1874 yılları arasında ve daha sonra da 1890 yılına kadar toplam
dokuz sezon Troia’da kazılar yapar. Günümüzde Troia’da gördüğümüz yapıların büyük bir bölümü, Schliemann Açmaları ve meşhur Priamos Hazinesi
bu kazıların sonucudur.
Schliemann’ın ölümünden sonra, 1893 ve 1894 yıllarında çalışma arkadaşı
mimar Wilhelm Dörpfeld kazı başkanlığını üstlenerek çalışmaları geçici bir
sonuca ulaştırır. Dörpfeld, Troia VI döneminin görkemli savunma duvarlarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca hepimizin bildiği dokuz Troia tabakası Dörpfeld
sayesinde tanımlanmıştır.
Araya savaşların da girdiği uzun bir süre sonra yeni Türkiye Cumhuriyetinden aldığı izinle Cincinnati Üniversitesi’nden Carl W. Blegen 1932 yılında
Troia’da kazı çalışmalarını yeniden başlatmıştır. 1932-1938 yılları arasında
toplam yedi kazı sezonunda höyüğün kronolojik anlamda pek çok problemi
çözülerek 46 yapı evresinden oluştuğu saptanmıştır. Ayrıca Blegen gene ilk
defa Homeros’un bahsettiği Troia savaşının höyüğün VIIa tabakasında gerçekleştiğini söylemektedir.
1938 yılından sonra Troia’da gene uzun bir süre yeni bir kazı ya da araştırma yapılmamıştır. Fakat bu sürede Türkiye’de ve Ege dünyasında özellikle
Tunç Çağlarına ait yerleşimlerde yapılan kazılar gözlerin tekrardan Troia’ya
çevrilmesine neden olmuştur. 1988 yılında, 50 yıllık bir aradan sonra Tübingen Üniversitesinden Manfred O. Korfmann başkanlığındaki bir ekip Troia’daki kazıları tekrar başlatmıştır. Brian Rose ve Cincinnati Üniversitesi ile
birlikte gerçekleştirilen yeni kazıların sonuçları Troia’yı arkeoloji dünyasında
gene ön sıralara yerleştirmiştir. Korfmann ve ekibinin kazı sonuçları sempozyumlarında sunmuş olduğu bildiriler her yıl heyecanla beklenir olmuştur. Özellikle Tunç Çağı Troia’sının gerçek boyutlarının ortaya çıkarılması,
kenti çevreleyen savunma hendeği, Luwi dilinde yazılı mühür ile Hitit-Troia
(Wiluşa) ilişkilerinin arkeolojik buluntularla da kanıtlanması bu çalışmaların
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sonuçlarından sadece bazılarıdır. Kazılar ile Studia Troica periyodiklerinde,
sadece Troia çalışmalarını değil bölgede yapılan pek çok araştırmanın sonuçları da yayınlanmıştır.
Manfred O. Korfmann’ın 2005 yılında ani bir şekilde aramızdan ayrılması
onun planlamış olduğu pek çok şeyin de yarım kalmasına neden olmuştur.
Korfmann sonrasında gene Tübingen Üniversitesinden Ernst Pernicka Troia
kazı çalışmalarına başkanlık yapmıştır. Pernicka’nın kazı başkanlığında 20062012 yılları arasında Troia çalışmaları büyük ölçüde Korfmann zamanında
yapılan kazıların bilimsel yayınlarını hazırlamakla geçmiştir. Kazıların Tunç
Çağ sonrası araştırmalarının yayınları Brian Rose başkanlığındaki ekip tarafından tamamlanmak üzeredir. Bronz Çağ araştırmaları ise Tübingen ekibi
tarafından devam etmektedir.
2012 yılında Ernst Pernicka’nın emekli olmasıyla Troia kazılarında yeni
bir dönem başlamış oldu. 2013 yılında Ekim ayında Troia kazılarını yürütmek
üzere Bakanlar Kurulu kararı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan görevlendirildi. Aynı yıl Troia’da kısa süreli
bir temizlik ve düzenleme çalışması yapılmıştır.
Bu yıl Troia’da yapılan çalışmalar, çevre düzenlemesi, duvar ve alan temizliği, 2015 yılı çalışmalarında onarılması planlanan duvarların ve yapıların
eksiklerinin belirlenmesi ve 2015 yılı çalışmalarına hazırlık kapsamında gerçekleştirilmiştir.

1- TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Troia Ören yerinde kalıntıları tahrip eden en önemli etken doğal koşullardır. Özellikle kış aylarındaki yağmurlar ve sonrasında duvarların içinde ve
üstünde çıkan bitki çalı ve ağaçlar duvarları tahrip etmektedir. Bu nedenle
kalıntıların sürekli gözlemlenerek, duvarlara büyük zarar veren bitkilerden,
yılda en az iki kere temizlenmesi gerekmektedir. Ören yerinde uzunca bir süredir çalışmanın olmayışı zaman içinde daha önceden açığa çıkartılmış olan
yapıların otlar ve çalılarla örtülmesinde neden olmuştur. Bu küçük çalıların
giderek küçük ağaç boyutlarına ulaşması ise üzerinde büyüdükleri duvarlar
açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktaydılar.
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Bu kapsamda 2015 Troia çalışmalarının başlangıcında eksiklikler tespit
edilmiş ve yürütülecek çalışmaların nasıl ve derede yapılacağı konusunda
planlama yapılmıştır. İlk başta, Doğu duvarının devamında yer alan ve daha
sonra kurulan Helenistik-Roma Dönemi Athena Tapınağının derin temelleri
tarafından tahrip edilen doğu girişinin sağ tarafını oluşturan ve ot ve ağaçlardan tamamen kapanan duvarlar tekrar ortaya çıkartılmıştır (Resim: 1).
Bütün ziyaretçilerinin önünden geçtiği ve Troia’nın en önemli kalıntılarından biri olan Troia VI dönemine ait doğu duvarı ve doğu kulesi temizlenmiştir (Resim: 2).
Troia VI doğu duvarının ve doğu kulesinin sol bölümünde temizlik çalışmalarına devam edilerek, bu bölümde Roma dönemine ait duvar kalıntıları
üzerinde de temizlik çalışması yapılmış, 8L açması içerisinde yer alan Troia
VII duvarları da temizlendikten sonra Troia VI Doğu duvarı üzerinde çalışmaya devam edilmiş ve duvarın üzerinde oluşan küçük ağaçlar temizlenmiştir (Resim: 3).
Çalışmalara Troia VI Doğu duvarının hemen üzerinden Troia II-III dönemlerine ait yapıları koruyan koruma çatısına doğru devam edilmiştir. Bu
kapsamda GHI 4-5-6-7-8 açmalarında yer alan Troia VI-VII ve HellenistikRoma kalıntılarında temizlik çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda daha önceki
yıllardan kalan yoğun bitki kalıntıları ve ağaçlar temizlenmiştir. Bu temizlik
çalışmasından sonra yapılara ait kalıntılar daha anlaşılır kılınmıştır (Resim:
4).
Athena tapınağının doğu tarafındaki temonos duvarına ait temel kalıntılarının fazlaca tahribata uğramış olması ve temizlik çalışmaları sırasında
merdiven ve benzeri araçların kumtaşı kalıntılara zarar vereceği düşüncesiyle iskele kurularak kalıntılar sağlıklı bir şekilde temizlenmiştir. Tapınağa ait
güney duvar temelleri ile kuzey kalıntıları ve tapınağın zeminini oluşturan
taş döşemede de temizlik çalışmaları yapılmıştır (Resim: 5).
Troia’daki son dönem çalışmalarının en önemli buluntularından biri Kuzeydoğu bastiyonu ve çevresinin kazılmasıdır. Burada Troia iç kalesine doğu
yönden gelerek bağlanan surun parçasıyla, kulenin önünde yer alan büyük
kuyu açığa çıkartılmıştı. Fakat 2005 yılı sonrasında neredeyse hiç dokunul-
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madan bırakılan bu alan eski kalıntıların tamamen örtülmesine neden olacak
şekilde neredeyse küçük bir orman tarafından saklanmış durumdaydı. Sadece bu alanda dört günlük yoğu ve dikkatli bir çalışmanın ardından buradaki kalıntıların yer aldığı geniş bir alan tamamen temizlenmiştir. Temizlik
çalışmaları adeta bir kazı titizliğiyle yapılarak son derece hassas durumdaki
mimari kalıntılara zarar verilmemeye çalışılmıştır. Bu alanın temizlenmesi ile
eski kazı planlarında yer alan duvarların tekrar görünmesi sağlanmıştır (Resim: 6-7).
Temizlik çalışmaları ören yerinde Troia I-II ve III dönemine ait kalıntıların
yer aldığı iç kısımlarda be kuzey kısımlarda da aynı hassasiyetle devam etmiştir. Troia I dönemine ait kale duvarı ve bastiyonu ile çevresinde yer alan Troa
II dönemine ait kale duvarı ve ev kalıntıları, Schliemann Yarması içerisinde
yer alan ve otlardan kapanmak üzere olan duvar kalıntıları yarma boyunca temizlenmiştir. Yarmanın höyüğün güney kısmında kalan bölümündeki
tabakaları gösteren tabelalar yeniden düzenlendi ve düşen tabelalar yerine
takıldı. Troia II Dönemine ait rampa ve çevresindeki duvarlarda, duvarların
üzerinde ve önünde çalışmalara devam edilmiştir (Resim: 8).
Gene son dönem Troia kazılarının en önemli buluntularının çıktığı, antik
yerleşimin batısındaki Troia VI Batı Kapısı ve batısındaki yapılar uzun yıllardır ot ve ağaçlarla kaplanmış durumdaydı. Bu alanda neredeyse Troia savaşının kanıtları sayılabilecek Troia savaşları ile ilgili son derece değerli bilgilere
ulaşılmıştı. Ören yerinde görülmesi gereken en önemli noktalardan biri olan
bu alan üzeri örtüldüğü gibi, onun üzerini kaplayan bitkiler tarafından da git
gide yok edilmek üzereydi. Bu alan da gene Kuzeydoğu Bastiyonunda yapıldığı gibi titiz bir çalışmayla açığa çıkartılmıştır. Ayrıca Troia VI batı kapısı,
kuzeybatı duvarları ile devamında tüm Troia VI suru boyunca güneye doğru
temizlik yapılarak, bu civarında yer alan Helenistik-Roma dönemi mimari kalıntıları da temizlenmiştir (Resim: 9).
Bir buçuk aya yakın sürmüş olan 2014 Troia çalışmalarının neredeyse bir
aydan fazla zamanı bu temizlik çalışmaları şeklinde geçmiştir. Bazı alanlarda neredeyse yıllardır yapılmayan rutin temizlik ören yerini neredeyse hiç
kazılmadan önceki haline döndürmüştür. Düzenli olarak yapılan mevsimlik
temizliğin ise genel olarak turist güzergahlarında yapılması ören yerinin di-
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ğer kazılmış alanlarının zaman içinde gözden yok olmasına yol açmıştır. 2014
çalışmalarımızda sizlere arkeolojik anlamda yeni bir buluntu gösteremesek
de, daha önce çıkmış olan buluntuları tekrar ortaya çıkartarak, Troia’da günümüzde ziyaret edildiğinde görülebilecek yerleri bir kat daha artırmış sayılırız.

2- KORUMA ÇALIŞMALARI
Ören yerinde gerçekleştirmiş olduğumuz temizlik çalışmalarıyla daha önceki kazılarla açığa çıkartılan mimari yapılar büyük ölçüde tekrar göz önüne
çıkmıştır. Fakat bu duvarların yeniden görünebilir hale gelmesi bu kalıntılarla
ilgili yıllardır gözlerden saklanmış olan bazı gerçekleri de ortaya çıkarmıştır.
Troia’da bugün görmüş olduğumuz mimari kalıntılar gerek yüz elli yıldan
bu yana yapılan kazılarla ortaya çıkartılmıştır. 1988 yılında Troia’da kazılara
yeniden başlayan Korfmann ekibindeki mimar ve restoratörler ile nerdeyse
tekrardan harabeye dönmekte olan antik kentin duvarlarını tekrar koruma
altına almıştır. Fakat bu yapılmış olan bu çalışmalar üzerinden de epey bir
zaman geçmiştir. Kazılar sırasında periyodik olarak devam eden bu koruma
ve onarım çalışmaları ne yazık ki kazıların da yavaşlamasıyla duraksamıştır.
Kazı alanlarının bitkilerle kaplanmasıyla da duvarların durumu gözlerden
gizlenince ancak alanı tam olarak temizlediğimizde gerçek durumu tam olarak görebilmiş olduk.
Bu nedenle 2014 yılında Troia Antik Kenti’de yaptığımız çalışmalarda birinci önceliğimiz ören yerindeki antik mimari kalıntıların durumlarını tespit
etmek olmuştur. Ören yerinde temizlik çalışmalarıyla açığa çıkan ya da zaten
göz önünde bulunan duvarlar ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Sorun
tespit edilen yapılar ayrıntılı olarak duvar duvar incelemeleri yapılarak ayrıntılı fotoğrafları çekilmiş durumları hakkında bilgi notları hazırlanmıştır.
Çalışma sonunda yapıların orijinal durumları, daha önce yapılmış olan restorasyon ve konservasyon uygulamaları eski kazı arşivlerinden bulunarak karşılaştırması yapılacaktır. Gelecek çalışma sezonunda önceliğimiz bu aşınma
ve tahribatlar tespit edilerek bunlara uygun koruma uygulamaları için çalışmalarına bir an önce başlamaktır.
Ören yerindeki bir diğer sorun yeni kazı yapılmış açmaların durumudur.
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Bu açmaların profilleri gene zaman içinde doğa şartları nedeniyle akmaya ve
yer yer çökmeye başlamıştır. Bu durum ören yerinin görüntüsünü bozduğu
gibi, kalıntılara da zarar verebilecektir. 2014 yılında ören yerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda eski kazı çukurları ve antik duvarlarda meydana gelen
ve gelecekte eğer önlem alınmazsa olabilecek bozulmaların tespiti dışında
bir işlem yapılmamıştır. Bunun dışında kazılar sırasında ören yerinin çeşitli
yerlerine yerleştirilen drenaj borularının bazılarının kırıldığı, bazılarının ise
tıkanmaları nedeniyle yağmur sularının duvarlar ve açmalar içine akmaya
başladığı görülmüştür. Höyüğün bazı noktalarında su birikmesi ve profillerde aşınmaya neden olan bu durum düzeltilmiştir (Resim: 10).

3- ÇEVRE DÜZENİ VE TANITIM ÇALIŞMALARI
Türkiye’nin en fazla ziyaretçi çeken ören yerlerinden biri olan Troia her
yıl binlerce kişi tarafından gezilmektedir. Ören yeri içindeki yürüyüş güzergahları ve bu güzergahlar ile ilgili ören yeri içinde yapılabilecek yeni düzenlemeler ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır. Ören yerini gezen ziyaretçilerin
mümkün olduğunca antik kalıntılara basmadan ve onlara çok fazla dokunmadan gezmelerini sağlamak için gerekli önlemler alınarak, ören yerinin bazı
noktalarında kordon ve yönlendirme levhaları ile yapılara zarar vermeyecek
bir rota oluşturulmuştur.
Troia Antik Kenti için geçmiş yıllarda yapılmış olan tanıtım levhalarının
bazıları zaman içinde aşınmış ve yıpranmıştır. Bu tanıtım levhalarının bazıları
yedekleri ile değiştirilmiş, bazı tanıtım levhaları ise turist güzergahına uygun
bit şekilde yeniden konumlandırılmıştır. Ayrıca yapılan kazıların sonucuna
göre değişen bilgiler güncelleme çalışmalarına da başlanmıştır.

4- MİMARİ PARÇALAR VE YAZITLARIN KATALOGLANMASI
2012 yılında kazıların sona ermesiyle birlikte, Troia ören yerinde yapılmakta olan genel çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ören yeri girişinde çok
sayıda mimari parça ve yazıt yeniden düzenlenmiştir. Bu arada civarda bulunan bazı parçalar da bunlara katılmıştır. 2014 yılı çalışmalarımızda ören
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yeri içinde bulunan bu tür parçaların ayrıntılı resimleri ile birlikte katalog
çalışması başlatılmıştır. Bu yılki çalışmalarımızda ören yerinde bulunan fakat
şimdiye kadar üzerinde herhangi bir araştırma yapılmayan Roma dönemine ait yazıt tespit edilmiştir. 2014 Troia kazı çalışmalarının yegane arkeolojik
buluntusu olan bu yazıt, bu yıl hiçbir şekilde kazı yapmasak da Troia’nın arkeoloji dünyasında her zaman söyleyecek bir sözünün olduğunu gösteriyor.
Şimdilik bildiğimiz M. S. 3. Yüzyıla tarihlenen bu yazıtın Panathenaia oyunları hakkında şimdiye kadar bulunan en geç tarihli yazıt olmasıdır (Resim: 11).

5- KAZI EVİ VE KAZI DEPOLARI
Türkiye’nin en eski kazılarından bir olmasına rağmen ne yazık ki Troia
kazısının bir kazı evi bulunmamaktadır. Schliemann ve Dörpfeld, ilk kazılarda Çıplak köyündeki bir köy evini kullanmışlardır. Blegen ise şimdi ören
yeri içinde çalışma ve laboratuar olarak kullanılan binalar ile birlikte prefabrik yapılar yapmıştır. 1998 yılında başlayan Korfmann kazılarında bu çalışma
ve laboratuar binası kullanılmış fakat ayrı bir kazı evi yapılmamıştır. Kazı
ekibi büyük ölçüde ören yeri içinde bulunan ahşap bungalovları kullanmıştır.
Kazı deposu olarak ise kısmen çalışma ve laboratuar binası ve büyük ölçüde
hemen buraya yerleştirilen kontaynerler kullanılmıştır (Resim: 12).
Ören yerinin içinde ve ileride kazı yapılacak yerde olmaları nedeniyle
bungalovların kazı evi olarak kullanılması doğru olmadığından, Çanakkale
Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda buradaki bungolavların
kaldırma çalışmalarına da başlanmıştır (Resim: 13).
Yeni Troia kazıları için kazı ekibinin kalmasına uygun bir kazı evine ihtiyaç duyulmuştur. 2013 yılında Prof. Dr. Rüstem Aslan yeni kazı evi için bir
çalışma başlatmış ve Tevfikiye Köyü’nün eski ilkokul binası bunun için uygun görülmüştür. Köy muhtarlığı ile bu konuda bir anlaşmaya varılmış ve
okul binasını kazı evine dönüştürme çalışmaları başlamıştır.
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Resim 1: 2014 Troia çalışmaları.

Resim 2: Troia VI dönemine ait doğu duvarı ve doğu kulesi temizlik sonrası.

9

Resim 3: Doğu duvarındaki çalışmalar.

Resim 4: Troia VI Doğu duvarınıniç kısmındaki mekânlarda yapılan çalışmalar.
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Resim 5: Athena tapınağının doğu tarafındaki temel kalıntılarında yapılan çalışmalar.

Resim 6: Kuzeydoğu bastiyonu ve çevresinin temizlik öncesi görünümü.
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Resim 7: Kuzeydoğu bastiyonu ve çevresinin temizlik sonrası görünümü.

Resim 8: Troia II dönemi kalıntıları.
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Resim 9: Troia VI suru boyunca güneye doğru temizlik yapılarak, bu civarında yer alan Helenistik-Roma dönemi mimari kalıntıları temizlenmiştir.

Resim 10: Koruma çalışmaları.
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Resim 11: Troia içinde yeniden düzenlenen yazıt ve mimari parçalar.

Resim 12: Kazı deposu olarak kullanılmış olan kontaynerler.

Resim 13: Eski kazı evleri.
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2014 YILI BONCUKLU HÖYÜK KAZISI.
TARIMIN YAYILIMI VE ÇATALHÖYÜK’ÜN ÖNCÜLERİ
Douglas BAIRD*
Andrew FAIRBAIRN
Gökhan MUSTAFAOĞLU
GİRİŞ
2014 Yılı Boncuklu Höyük kazısı Temmuz-Eylül 2014 tarihleri arasında
çok geniş bir uzman ve öğrenci ekibinin katılımlarıyla tamamlanmıştır1. Kazının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Kayseri Müzesi arkeologlarından Sayın Dilek Atalar2 olmuştur. Kazı çalışmaları bu yıl da daha önceki
yıllarda olduğu gibi bir çok kurumun desteği sayesinde sürdürülebilmiştir3.
En erken çiftçiliğin dünyaya yayılımı hakkındaki tartışmalar son yıllarda hız
kazanmıştır. Bazı araştırmacılar kolonileşen çiftçilerin yerel bitki ve hayvanları beraberlerinde taşıdıklarını önerirken, diğerleri yerel halkın çiftçiliği, takas
ve iletişim ağıyla adapte ettiğini savunmakta, son zamanlarda ise çoğu araştırmacı bu süreçlerin beraber işlediğini öne sürmektedir. Orta Anadolu, çiftçiliğin Yakın Doğu’dan Avrupa’ya yayılımının belki de en iyi örneklerinden
*

1

2
3

Prof. Dr. Douglas BAIRD, (Kazı Başkanı) Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Liverpool/
İNGİLTERE.
Doç. Dr. Andrew FAIRBAIRN, Queensland Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi-Quuensland/
AVUSTRALYA.
Yrd. Doç. Dr. Gökhan MUSTAFAOĞLU, (Kazı Başkan Yardımcısı) Bülent Ecevit Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü. Zonguldak/TÜRKİYE.
Ekibimiz 2014 yılı kazı sezonunda Liverpool, Queensland, Londra ve İstanbul Üniversitesi uzman ve öğrencilerinden oluşmuştur. Kendilerine kazı süresince vermiş oldukları katkı için teşekkür ediyoruz.
Sayın Dilek Atalar’a verdikleri destek ve işbirliği için çok teşekkür ediyoruz.
2014 yılı kazı sezonun sponsorları ve bağışçıları: Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Avustralya
Araştırma Kurumu, Amerikan Prehistorik Araştırma Okulu, Harvard Üniversitesi, Liverpool
Üniversitesi olmuştur. Ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Konya Müzeleri Müdürü Sn.Yusuf Benli’ye vermiş oldukları destek ve işbirliği için çok teşekkür ediyoruz.
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birine ev sahipliği yapmaktadır. Bu konu, Konya ilinin yaklaşık 40 km. güneydoğusunda, Konya Ovası’nda bulunan Boncuklu Höyük’te araştırılmaktadır (Baird et al 2012). Erken Neolitik topluluklarının önemli özelliklerinden
biri olan ritüel ve sembolizmin gelişiminin izleri ve ev içi ve ev dışı günlük yaşam pratiklerine yönelik her türlü veriye yönelik çalışmalar, Çatalhöyük’ün
9,5 km. kuzeyinde yer alan ve Çatalhöyük sakinlerinin atalarının yaşadığını
düşündüğümüz Boncuklu Höyük’te 2014 yılında da ana araştırma konularını
oluşturmuştur.
EVLER
2014 yılında, höyüğün güney kısmında bulunan P açmasında 20 ve 21 olarak adlandırılan 2 tane ev, yerleşimin kuzeyinde bulunan H açmasında ise 12
numaralı ev olmak üzere 3 adet evde kazılar gerçekleştirilmiştir.
21 Numaralı Yapı
P açmasındaki yapı 21 (Resim: 1), yapı 20’den daha erken bir döneme aittir. 0.5 m. yükseklik gösteren duvarları ile oldukça iyi korunmuş durumda
tespit edilmiştir. Tabanı oval olan bu yapının güney ve batı duvarları düzdür,
bu da Çatalhöyük örneklerinde olduğu gibi dikdörtgen plana geçişin bir evresine işaret ediyor olabilir. Boncuklu evlerinin çoğunda olduğu gibi, zemin
yükseltisi yapının kuzeybatı kısmını ayırmaktadır. Kuzeybatı köşenin karşısındaki alan ise dairesel bir ocak şeklinde düzenlenmiş ve kille kaplanmıştır.
Yanık taşlardan oluşan yapı ocağın kenarını bir çember formunda çevrelemektedir. Daha önceki yıllarda höyükte açığa çıkarılan 6 numaralı yapı ve
diğer yapılarda da olduğu gibi, ocağın etrafının dal veya kamış parçalarıyla
evin geri kalan kısmından bir çeşit separatör ile izole edildiğini gösterir izler
ocak etrafında gözlemlenmiştir. Yapının kuzey kısmı tipik Boncuklu evlerinden farklı olarak, daha karmaşık özelliklere sahiptir. Ev içinde yemek pişirme
ve hazırlama işlerinin yapıldığı bölüm dışında ev halkının oturduğu, uyuduğu ve sosyalleştiği alanda ise oval bir gömü çukuru yani 44 numaralı mezar,
yapının doğu kısmında zemine kazılmıştır. Tabanda bulunun yaban öküzü
boynuzu kalıntıları ise, duvarların en azından bir tane bukranium ile süslenmiş olabileceğini göstermektedir.
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20 Numaralı Yapı
20 numaralı ev kendine özgü bir yerleşim düzeni sergilemektedir. Yapının
batı kısmında dairesel biçimde ve beyaz kil sıvalı bir ocak bulunmaktadır.
Batı kısımdaki zemin daha yüksek ve daya iyi yapılmış olup, yemek pişirme
ve hazırlama işlerinin yapıldığı grimsi renkli ve “kirli” zeminden belirgin bir
biçimde ayrılmaktadır. Yapının batı kesitleri daha düzensizdir ki bu da, daha
özenli inşa edilmiş ve ev halkının oturduğu, uyuduğu ve sosyalleştiği alanın
daha sonraki kullanımını işaret ediyor olabilir. Yapının güney ksımında, zemine oyulmuş derin bir çukur bulunmaktadır.

Yapı İçi Uygulamaları
Her iki yapıda da, terkediliş sürecinde farklı uygulama pratikleri mevcuttur. 21 numaralı yapı kerpiç molozlarla doldurulmuştur ki, bu nedenle
yapının üzerine daha geç bir döneme ait olabilecek başka bir yapının inşa
edildiğinden şüphelenilmektedir. 20 numaralı yapının geniş bir alanı ise yanık organik-inorganik kalıntılar, saz ve çamur sıva gibi diğer yanmış yapı
malzemleriyle doldurulmuştur. Yapının çatısının bir yangın sonucunda yıkıldığı söylenebilir. Yapı duvarlarında yanık izlerinin olmaması, sadece çatının yanarak yapı tabanına doğru çöktüğünü düşündürtmektedir. Bu yanık
tabakanın üstünde, yoğun ısı nedeniyle sertleşmiş tabanın yüzeyinde neredeyse birkaç bin kilo ete denk gelen kütleye sahip birkaç yaban öküzü, at ve
yaban domuzu da dahil olmak üzere çok sayıda başka hayvana ait kemikler
ele geçirilmiştir. Bu durum çok kısa bir süre içinde bu hayvanların yapı içinde
kasaplık işlemlerine tabi tutulduğunu, parçalandığını kesildiğini ve yenildiğini göstermektedir. Böylesine yoğun bir kemik buluntu yapı içinde bir çeşit
şölen, ziyafet gibi bir uygulamanın yapıldığını göstermektedir. Zooarkeolojik
çalışmalar, özellikle domuz kafataslarının kırılarak uzun sivri dişlerinin bilinçli olarak çıkarıldığını ve bazı kemiklerin de içlerindeki iliği çıkarmak için
insanlar tarafından parçalandığını göstermiştir.
Bir diğer kazı alanı olan H açmasında 12 numaralı yapının erken safhaları
kazılmıştır. Diğer yapılarda olduğu gibi bu yapının da kuzeybatısında geniş
bir ocak bulunmaktadır. Yapının güneybatı kenarı tespit edilmiş ve ocağın
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günaybatısının geç dönem zeminlerinde kazılar tamamlanmıştır. 2014 yılı
kazılarında 2 adet geniş çukur kazılmıştır. Bunlardan ilki içine deniz kabuğundan boncukların mezar hediyesi olarak bırakıldığı ve 40 numaralı mezar
olarak alandırılan bir çocuk mezarıdır. Küçük boyutlarda aşı boyalarına da
rastlanmıştır. Yapının yaklaşık aynı safhasına denk düşen seviyesinde U şeklinde F356 numaralı bir ateş çukuru da tespit edilmiştir. Bu çukurun sıvalı
zemininde yanık taşlardan bir çeşit düzenek bulunmaktadır. Buna ek olarak,
yapının güneydoğusuna denk düşen temiz alanlarda kısa bir süre için kullanılmış olabilecek ateş yakma alanları da tespit edilmiştir. Bunlar klasik bir
ocak formu göstermezler.

Mezar Uygulamaları
Boncuklu höyük 2014 kazı sezonunda ilk defa, insanların ortak olarak kullandığı çöplük alanlarında çok sayıda gömüyle karşılaşılmıştır. m. açmasında
daha önceki 2 mezar da dahil olmak üzere, çöp yığınları içine gömülmüş/
atılmış ? olabilecek 8 mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan birinde, 2014
yılında kazılmış olan 43 numaralı mezar da, tekil bir kafatası bulunmaktadır.
Alanın kuzeybatısında, içerisinde üst torso ve kafanın bulunduğu 36 numaralı mezar da kazılmıştır. 36 numaralı mezarınnın hemen yanında 39 numaralı mezar bulunmaktadır; bu içerisinde pelvis ve uzun kemiklerin bulunduğu
bir yetişkin mezarıdır ve bedenin üst kısımlarının yer aldığı kısım, çöplük
alanındaki faaliyetler sırasında zarar görmüştür. 39 numaralı mezarın güneyinde, oldukça zarar görmüş ama bir yetişkine ait olduğu anlaşılan 41 numaralı mezar yer almaktadır. Bu mezarın güneyinde ise, olasılıkla ayrıcalıklı
bir bireye ait olan ve hayvan aktiviteleri nedeniyle tahrip edilmiş ve kafatası
etrafında boncukların bulunduğu 42 numaralı mezar bulunmaktadır. Mezar
43’ün güneyinde ise, F306 olarak adlandırılan 2’si yetişkin diğerleri genç ve
yenidoğan olmak üzere en az 4 bireye ait olabilecek kemiklerin oldukça karışık bir biçimde yer aldığı bir çukur bulunmaktadır. 2 yetişkinin kemikleri belirgin bir hastalığın sebep olduğu patolojiye işaret etmektedir. Bir genç ve iki
yetişkine ait olmak üzere 3 kafatası üstüste ele geçirilmiştir (Resim: 2). Uzun
kemikler çukurun dibinde sıralanmış durumdadır ve diğer kemikler dolgunun içinde karışık bir şekilde dağılmıştır.
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Mezarların iç kesitleri, çoklu ve özensiz gömüler, kafataslarının bedenden
ayrılması gibi kendine özgü uygulamalar bu mezarları evlerin dışıyla ilişkilendirmektedir. Evlerin dışında gömülmüş bu bireyler kendine özgü gömü
uygulamalarını temsil etmektedir. Farklı yaş ve cinsiyetlere sahip bu bireylerin açık-ortak kullanım alanına gömülmüş olması ve mezar hediyelerinin
diğer mezarlarda ele geçirilenlerden çok da farklı olmaması, bu mezarlara
özel anlamlar yüklememize neden olacak faktörleri araştırmamız çok geçerli
sebepler olacaktır.
BULUNTULAR
Taş aletler
2014 kazısının önemli buluntularından bir tanesi 15.2 cm. uzunluğunda,
cilalı yüzeyinin tamamı aşı boyası içeren ve m. açmasında mezar alanından
ele geçen bir baltadır. Boncuklu’nun tipik buluntularından biri olan ve P açmasında bulunmuş olan üzeri oyuk bezemeli taş plaka, “dans eden insan motifli” (Resim: 3) taş plakanın ikinci bir örneğini olup, Neolitik dönem Yakın
Doğu’nun diğer bölgelerinde ki örnekler ile benzer özellikler göstermektedir
ve dönemin ortak sembolik referanslarının bu bölgede de yaygın olduğunu
kanıtlamaktadır.
Deniz Kabukluları Kullanılarak Yapılmış Boncuklar
12 numaralı yapı içinden ele egeçirilmiş çocuk mezarında 180’e yakın deniz kabuklusu kullanılarak yapılmış bir kolye bulunmuştur ve bu buluntunun kaynağından oldukça uzakta ele geçirilmiş olması, bu tip buluntuların
geniş çaplı yayılımına işaret etmektedir.
Kil Objeler Üzerindeki Parmak İzleri
2014 yılı kazı sezonunda Dr. Lori Hager alanda bulunan kil obje ve figürinlerin üzerindeki parmak izlerini incelemeye devam etmiştir. Şu anda bilinen
40 ayrı belirgin parmak izi vardır ve bu izlerden bazıları bu kil objeleri yapanların farklı yaş ve cinsiyetlere sahip olduğunu bize göstermesi açısından
oldukça önemlidir.
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KAZI DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR
Deneysel Evler
2013 yılında Boncukul’da bir ziyaretçi bilgilendirme binası inşa edilmişti.
2014 yılında ise Prof. Dr. Ofer Bar-Yosef ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Mustafaoğlu yönetiminde ki 5 kişilik bir işçi ekibi tarafından iki Neolitik oval kerpiç ev
ziyaretçi karşılama binasının hemen karşısına inşa edilmiştir (Resim: 4). Böylece gelen ziyeretçilerin daha fazla görsel bilgiyle Neolitik yaşam ve o dönem
evleri hakkında bilgi sahip olması planlanmıştır. Aynı zamanda bu deneysel
evler bizlerin de bu evlerin yapım süreçlerindeki ve sonrasındaki tüm dinamikleri daha iyi anlamamızı sağlaması umulmaktadır.
Bu evlerin yapım süreci ile ilgili olarak öncelikle kazılar süresince
Boncuklu’da açığa çıkarılan yapılarda tespit edilen kerpiçlerin yapım yöntemleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra, 1000 adet kerpiç elle
yapılarak kurutulmuştur. Tasarımı yapılan ikinci ev için, ziyaretçilerin daha
uzun süre ziyaret etmelerine olanak sağlaması için kerpiçler yakın geçmişte
kullanılan kalıp tekniği kullanarak yapılmış ve bu ev ziyeretçilerin daha rahat hareket etmeleri için Neolitik evlerinden bir miktar daha geniş boyutta
inşa edilmiştir. Kerpiçler bir hafta içinde yapılmıştır. Kerpiç çamuru olan kilin
bulunması ve samanla karılması ev yapım sürecinin en uzun süren evresini
oluşturmuştur. Yaklaşık 0.5 m. derinlikteki yapının temelini oluşturan oval
çukurların kazılması 5 kişilik bir ekiple birkaç saatte tamamlanmıştır. Yapıların çatı formunun nasıl olması gerektiği ise en çok tartıştığımız konu olmuştur. Kazılarda tespit edilen yanık çatı kalıntıları, çatının ahşap ve kamıştan
yapıldığını göstermiştir. Buna ek olarak Orta Doğu’da ki kerpiç yapılarda da
kullanılan hafif eğimli düz çatıların varlığı deneysel evlerin çatı formunu bu
şekilde tercih etmemize sebep olmuştur. Duman bacaları ocakların üzerine
gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Zemin ve duvarlar, beyaz kireçli toprak ile,
ocağın etrafındaki kirli alanlar ise farklı bir karışımla sıvanmıştır. Sıvanan zemin ve duvarların kuruması yaklaşık bir hafta sürmüştür. Işık kaynağı olarak
sadece kapı için bırakılan açıklık ve duman baca deliği olmasına ragmen, beyaz sıva evlerin gün boyunca oldukça aydınlık olmalarını sağlamıştır. Deneysel amaçla yapının içindeki ocak kısmında yakılan ateşler, duman bacasının
yapının içindeki dumanı oldukça iyi çektiğini kanıtlamıştır. Sonbahardan ilk-
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bahara olan dönemde, şiddetli yağmur ve kar yağışının bu evlere olan etkisini
ve duman bacalarından yapı içine giren suyun zemine ve duvarlara nasıl etki
edeceğini gözlemleme şansına da sahip olacağımızı umuyoruz.
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METROPOLİS, 2014 YILI ÇALIŞMALARI
Serdar AYBEK*
Onur GÜLBAY
Yılmaz BALIM
Burak ARSLAN
Metropolis’de 2014 yılı kazı ve araştırmaları, 16.06.2014 ve 21.11.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonunda 25 adet envanterlik
ve 50 adet etütlük eser İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. 2014 yılı
faaliyetleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi
Merkez Müdürlüğü, Genel Bütçe ve İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne aktarılan
maddi destekler, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Valiliği, Torbalı Belediyesi,
Yeniköy Muhtarlığı, Sabancı Vakfı ve MESEDER (Metropolis Sevenler Derneği) katkılarıyla yapılmıştır. Bakanlık Temsilcileri olarak Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanı Arkeolog Belgin OKUDUCU ve Düzce
Konuralp Müzesi’nden uzman Arkeolog İbrahim ARCAGÖK görev almıştır.
Çalışmaları üç ana başlık altında özetlemek mümkündür.
*

Doç. Dr. Serdar AYBEK, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Manisa-TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Dr. Onur GÜLBAY, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Buca, İzmir/TÜRKİYE.
Arkeolog Yılmaz Balım, Arkeolog Burak Arslan. Ayrıca 2014 yılında Metropolis Kazısı’nda
bulunan ve özverili çalışmalarıyla faaliyetlerimize destek veren heyet üyelerimizden Prof. Dr.
Recep Meriç, Prof. Dr. Boris Dreyer, Prof. Dr. Günther Schörner, Prof. Dr. Mark Vetter, Yard.
Doç Dr. Hüseyin Akıllı, Dr. Hadwiga Schörner, Araş. Gör. Gözde Şakar, Arkeolog Pınar Kulbey,
Arkeolog Burçak Delikan, Arkeolog Özlem Ceyran, Arkeolog Umut Canseven, Mimar Pınar Karataş, Sanat Tarihçi Zeynep Adile Meriç, Restoratör Taner Özgür ve arkeoloji öğrencileri Özgün
Uçar, Ali İzzet Harmanda, Ayşenur Güler, Subutay Taylan Kara ve Betül Engin’e teşekkürlerimizi sunarız.
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1. Arkeolojik Kazılar
2. Araştırmalar
3. Koruma ve Restorasyon Projeleri

ARKEOLOJİK KAZILAR
Aşağı Roma Hamamı-Palaestra
2014 yılı Metropolis Antik Kenti (Plan: 1) (Resim: 1), Aşağı Roma Hamamı-Palaestra (Plan: 2) kazısı ağırlıklı olarak Roma Hamam’ın kuzeybatısında
gerçekleştirilmiştir. Bu alanda, Roma Hamamı’nın planının tamamlanmasına
yönelik çalışmalar 37 (J- 9,10), 37(I- 9,10), 37 (H-9, 10) ve 37 (G-9,10), plankarelerinin oluşturduğu 20x10 metrelik alan boyunca sürdürülmüştür. Bu alanda
tespit edilen iki salon etrafında kazı çalışmaları ilerlemiş, çalışmalar sonucunda bu bölümde Roma Hamamı’nın Frigidarium Bölümü ve Kuzey Mozaikli
Salon’un tamamı açığa çıkartılmıştır. Roma Hamamı’nın kuzeybatısındaki
çalışmalar üç aşamada gerçekleştirilmiştir:
a. Frigidarium Bölümünde Yapılan Çalışmalar
b. Frigidarium Batı Duvarı Boyunca Yapılan Çalışmalar
c. Kuzey Mozaikli Salon Devamında Yapılan Çalışmalar

a. Frigidarium Bölümünde Yapılan Çalışmalar
37(J-10) ve 37(I-10) plankarelerinin kapsadığı alanda gerçekleştirilen kazı
çalışmaları 47.93 metre seviyesinden başlayıp 43.71 metre seviyesine kadar sürmüştür. 47.66 metre seviyesinden itibaren takip edilmeye başlanan
mekânın batısında frigidarium arka duvarı açığa çıkarılmıştır. Duvar cephesinde çok iyi korunmuş şekilde üç niş bulunu1 (Resim: 2). 354 x 210 cm. boyutlarındaki nişlerin kubbeleri sarı ve kırmızı renkli mermerlerden yapılmış
opus sectile mozaiklerle kaplanmıştır (Resim: 3). Mozaiği oluşturan parçalar
1
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Bkz. İmparatorluk hamamlarındaki benzer tipte üstü açık ve kapalı nişli Frigidarium ve Natatio
bölümleri için: Yegül 1994: 160-199.

üçgen, eşkenar dörtgen ve altıgenler şeklinde kesilerek bir araya getirilmiştir. Opus sectilenin kubbe içinde kullanılması ve parça boyutlarının kubbe
tepesine doğru küçülmesi süslemenin ustalıkla yapılmış olduğunu gösterir.
Özellikle ortadaki nişin mozaikleri ve niş içi mermer kaplama levhaları çok
iyi korunmuş durumdadır. Bu nişin sağında ve solunda yer alan diğer iki
nişde dökülmüş durumda bulunan opus sectile parçaları bunlarında kubbe
bölümlerinin aynı süsleme tarzına sahip olduklarını göstermektedir.2
Kubbe bölümleri dahil yapının cephesinden itibaren tabana kadar olan nişlerin toplam 4 grup mermer kaplama sistemine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Kubbedeki opus sectile süslemelerinden sonra 2. grup, 90 x 20 cm. ölçülerinde
olan mavi ve beyaz renkli mermer plakalar ile nişlerin içi kaplanmıştır. 3. ve
4. grup kaplamalarda da benzer tarzda damarlı mavi ve beyaz mermerlerin
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapının 815 x 350 cm. boyutlarındaki 180 x 80
cm. ebatlarındaki mermer döşenmiş havuz tabanının tamamen korunduğu
görülmüştür. Frigidarium’un su gideri, havuzun güneydoğu köşesinde tespit
edilmiştir.
Havuzun üç kenarını çevreleyen sekiler 80 cm. yüksekliğindedir ve mavi
damarlı mermer plakalarla kaplı oldukları anlaşılmıştır. Frigidarium ile Kuzey Mozaikli Salonu birbirinden ayıran güney duvarda 220 x 40 x 40 cm. ve
55 x 40 x 40 cm. boyutlarında iki niş daha tespit edilmiştir. Bu nişlerin raf işlevi ile kullanılmış olduğu düşünülebilir. Frigidarium’un ön oturma sekisinin
hemen önündeki batı hattında 44.04 metre seviyesinde mermer kaplamalı 10
cm. derinliğinde, sığ bir havuz ortaya çıkartılmıştır. Bu kısım olasılıkla, frigidarium’daki iki basamaklı derin havuza girilmeden önce ayakların temizlendiği bir ön havuzdur. (Resim: 2).

b. Frigidarium Batı Duvarı Boyunca Yapılan Çalışmalar
Nişli frigidarium bölümünün bir üst kodu olan 37(J-9), 37(I-9), 37(H-9) ve
37 (G-9) plankarelerinin kapsadığı alan boyunca çalışılmıştır.
37(J-9), 37(I-9) ve 37(H-9) plankareleri boyunca sürdürülen çalışmada
2

Bkz. benzer “opus sectile” li niş süslemeleri için; Yaraş 2004: 805.
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Roma Hamamı’nın frigidarium bölümü ve Kuzey Mozaikli Salonu sınırlandıran batı duvarının tamamen ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 48.92 metre seviyesinden başlatılan çalışmalar 47.35 metre seviyesinde sonlandırılmış olup,
1.50 metre genişliğindeki batı duvarı tamamen açılmıştır. Ayrıca bu alanda
yapılan derinleşme çalışmalarında, frigidarium bölümünün su ile doldurulması için kullanılan su künkleri ve duvar üzerindeki tuğla kemerli, künklerin
geçtiği açıklıklar ortaya çıkartılmıştır.
Hamamın tam olarak kuzeybatı köşesi olan 37(G-9) plankaresindeki çalışmalar 49.09 metre seviyesinden başlamıştır. 2012 yılında açığa çıkarılmış
49.51 ve 49.59 metre seviyelerindeki atık su kanalı bütünüyle ortaya çıkarılmıştır. (Resim: 4). Bu kanalın yamaçtan gelen suyun tahliyesi için inşa edilmiş
olduğu açıktır.

c. Kuzey Mozaikli Salon Devamında Yapılan Çalışmalar
37(H-10) ve 37(G-10) plankarelerinin oluşturduğu alanda yapılan çalışmalar 48.69 metre seviyesinden başlamıştır. Bu plankarelerdeki çalışmalar 2012
yılında kazısı yapılan ve Kuzey Mozaikli Salon olarak adlandırılan salonun
devamının açılması için yapılmıştır.
Bu alandaki çalışmalar 44.10 metre seviyesinde mozaikli büyük salon ve
44.46 metre seviyesinde 5. mekânın ortaya çıkarılmasıyla sonlanmıştır (Resim: 5). Geometrik bezemeli taban mozaiği önceki yıllarda tespit edilmiş olan
palaestra mozaikleriyle işçilik ve desen özellikleri bakımından aynı niteliklere sahiptir.3 Salonun tabanını kaplayan mozaik döşeme farklı ölçülerdeki
dikdörtgen panellerden oluşur. Her panel düz siyah ince bant şeklinde bir
bordürle çerçevelenmiştir. Ana kompozisyon ise giyoş bandı ve düz siyah kalın bir bant ile sınırlandırılmıştır. Odalar ve merkezdeki mozaik panelleri arasındaki boşluk düz beyaz renkli tesseralarla oluşturulmuş belli aralıklarla beyaz zemin üzerine haç motifi işlenmiştir. 2014 yılında ortaya çıkartılan büyük
salonun son paneli mavi ve beyaz renkli tesseralar kullanılarak yapılmış iç
içe geçmiş dairelerin oluşturduğu iç bükey karelerin içinde bitkisel desenler3

28

Öz 2009: 31 – 40; Aybek et al. 2011: 315 – 318.

den oluşmaktadır.4 Mozaik panelinin büyük bölümü korunmuştur. Bozulma
olan noktalar horasan harcı kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. 24 x 6,5 metre
ölçülerindeki büyük salonun kuzey çevre duvarı iç cephesine dayandırılmış
loca şeklinde bölmelere sahiptir. Dörtgen planlı 380 x 230 cm. ölçülerindeki
bölmeler önünde yer alan atık su kanalları ve mermer kapaklar bu odaların
da ıslak mekânlar olduğunu göstermiştir.5 Bu mekânlarda önceki yıllarda yapılmış çalışmalarda çok sayıdaki pişmiş toprak ve camdan üretilmiş günlük
kullanım eşyaları bulunmuştur. Bu yüzden salonun yemek ve ziyafet etkinliklerinde kullanılmış olduğu düşünülmektedir.6 2014 yılında ortaya çıkarılan 5. oda içinde yapılan çalışmalarda odanın atık su kanalının geç dönemde
doldurulduğu, önünde yer alan mozaik döşeme üzerindeki mermer rögar kapağının da bozulduğu görülmüştür. Ayrıca mozaikli salon üzerindeki diğer
4 odayla karşılaştırıldığında 5. odanın parapet seviyesine kadar bozulduğu,
tuğla taban döşemesinin tamamen söküldüğü anlaşılmıştır.
Kuzey Mozaikli Salonun batı kenarını oluşturan 47.27 metre seviyesindeki
duvar ile frigidarium ve hamamı sınırlandıran batı duvar arasında kalan, 7.50
x 2.00 metrelik oda içinde de çalışmalar yapılmıştır (Resim: 6). Kuzey Mozaikli Salon üzerinden, kemerli olduğu anlaşılan bir giriş ile girilen mekânda
muhtemelen ikinci bir kata veya dışarı çıkmaya yarayan 9 sıra basamaktan
oluşan bir merdiven ortaya çıkartılmıştır. Basamaklarının 30 cm. genişliğinde ve 20 cm. yüksekliğinde, ana kayanın tıraşlanıp üzerine tuğla ve mermer
plakaların döşenmesiyle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu mekân içinde yapılan çalışmalarda ana kayanın tıraşlanmış olduğu, hamamın batı duvarının
da bu ana kaya üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır. 7.50 x 2.00 metrelik odanın
tabanındaki 44.30 metre seviyesindeki kanal kapakları kaldırılarak 30 x 160
cm. ebatlarındaki kanal içinde de çalışmalar yapılmıştır. Kanal içinde yapılan
4
5

6

Balmelle et al. 1985: 372 – 373; Büyük salon mozaiklerinin diğer kısımları için, bkz. Aybek et al.
2011: 313.
Bu odalardan birinde bulunan çok sayıda pişmiş toprak ve cam günlük kullanım kapları buralarda ayrıca yemek ve davet etkinliklerinin de gerçekleştirildiğini düşündürmektedir. Benzer
durum Metropolis’deki Aşağı Roma Hamamı – Palaestra Yapısı ile çok yakın özellikler gösteren
Ephesos’daki Vedius Gymnasionu’nda da vardır. Aybek et al. 2013: 435 – 438; Steskal ve La
Torre 2008: 296-297,318-319; Aybek 2014: 107 - 124.
Yegül 1994: 29; Aybek et al. 2013: 437-438.
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temizlik çalışmasıyla salonların su giderlerinin çalışma şekli de anlaşılmıştır.
Bu kanalın mozaik döşemenin altından 1.50 metre devam ettiği sonra sağa
frigidarium bölümüne ve sola yeme içmeyle ilgili mekânlara doğru döndüğü
anlaşılmıştır. Hem frigidarium hem de ona kuzeyden bitişik olarak yapılan
basamaklı doğu girişinin atık su kanallarının, büyük salondaki beş odanın
önünden geçen atık su kanallarıyla birleşerek palaestra zemini altındaki ana
drenaj hattına bağlandığı anlaşılmıştır.
2014 yılı çalışmaları sonunda ulaşılan yapı planına göre hamam - palaestra kompleksi F. Yegül’ün tanımlamasına göre “sıra tipi” yapı grubuna aittir.7
2015 yılında sürdürülmesi planlanan çalışmalarla yaklaşık 6000 m² lik alana
kurulu bu yapı grubunun bütünüyle ortaya çıkarılarak inşa evrelerinin anlaşılması ümit edilmektedir.

2.

ARAŞTIRMALAR

2.1. Seramik Araştırmaları
Metropolis Aşağı Roma Hamam-Palaestra yapısının hamam bölümünün
kuzeybatısında bulunan Kuzey Mozaikli Salon’un batısında ve güneybatısında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonunda yapılan incelemelere göre Helenistik Döneme tarihlenen 305 adet, Roma Dönemi’ne tarihlenen 1232 adet seramik parçası bulunmuştur. Bu sektörde bulunan seramikler Arkeolog Özlem
Ceyran tarafından değerlendirilmiştir.
Helenistik Dönem’e tarihlenen seramikler arasında basit firnisli tabak parçaları8 (Nr. 1-2), gri-siyah tabak (Nr. 3-5) ve tepsi parçaları (Nr. 4), Ephesos
tipi kandil9 (Nr.6), batı yamacı (Nr. 7) seramik parçaları, amphoralar (Nr. 8-910) ve testiler (Nr. 11) bulunmaktadır (Çizim: 1).
Roma Dönemi seramikleri içinde amphora parçaları, ince duvarlı kâseler,
maşrapalar10 (Nr.20), pişirme kapları, sigillata parçaları ve kandil parçaları bu7
8
9
10
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Yegül 1994: 162.
Ladstatter 2005: 230-358, Tafel 153, K 115. (Nr. 2 için).
Ephesos tipi kandiller, M.Ö. 2. yy’da kullanılmıştır.
Meriç 2002: Tafel 39,K458.

lunmaktadır. Ayrıca bir adet Red on White tipi kandil tam olarak bulunmuştur. M.S. 1. ve 2. yüzyıllarda yaygın olarak kullanılan bu kandillerin Batı Anadolu kökenli olduğu düşünülmektedir.11 Seramikler arasında Red on White
kandil parçaları, Doğu Sigillata grubu içindeki ESB tabakları (Nr.14-15), ESC
çanakları (Nr.16-17) ve daha geç örnekleri oluşturan LRC tabakları12 (Nr.18)
tarihleyici olmaları bakımından önemlidir. Bulunan pişirme güveçleri ise Geç
Helenistik- Erken Roma Dönemine tarihlenen13 (Nr.23) formlardan M.S. 5.-6.
yüzyıllara tarihlenen formlara kadar birden çok tipi örneklemektedir(Çizim:
2 - 3).

2.2. Metropolis Sikke Araştırmaları
Burçak Delikan, doktora tez çalışması kapsamında Metropolis’de bulunan
sikkeler üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Tüm sikkelerin ağırlıkları alınmış
ve çapları ölçülmüştür. Kütüphane çalışmalarıyla buluntuların ön yüz, arka
yüz ve dönem tespitleri yapılmıştır. Daha sonra tüm bu bilgiler buluntu defterine, fişlere ve iView katalog programına da geçirilmiş ve düzenlenmiştir.
2014 sezonunda çıkan sikkeler geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar
ortaya çıkartılan sikkelerle karşılaştırılmıştır. Aşağı Roma Hamamı-Palaestra
kazı alanından 41 adet, kazı dışı olarak da 22 adet sikke kayıt edilmiştir. Kazılarda bulunan sikkelerden 5 tanesi belirsiz, 11 tanesi Helenistik Dönem, 23
tanesi Roma Dönem’i, 2 tanesi de Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmiştir. Kazı
dışı sikkelerden 2 tanesi belirsiz, 10 tanesi Hellenistik Dönem, 9 tanesi Roma
Dönem’i, 1 tanesi de Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmiştir.

2.3. Bademgediği Tepe (Puranda) Yayın Çalışması
Prof. Dr. Recep Meriç tarafıından yürütülen projenin en önemli ve en yoğun ortaya çıkan seramik buluntuların stratigrafik katmanlar içinde değerlendirilmesinin yanı sıra, form tipolojisi ve malzeme grupları olarak ele alınması
2014 sezonunun ana uğraş konusu olmuştur. İncelenen seramik parçaları M.Ö.
11 Bailey 1963: 5.
12 Hayes 1972: Form 3,31. (MS. 5. yy. ikinci yarısı- M.S 6. yy. ilk yarısı).
13 Wintermeyer 1984: Typ LH I; Ladstater 2005: K245.
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2. bine aittir. Batı Anadolu’da yaygın olan gri seramik, gold wash seramik
ve kahverengi-kırmızı seramik, bunun yanı sıra Milet’ten ithal edilmiş krem
renkli günlük kullanım seramiği ana grupları oluşturur. Geç Hellas Seramiği
çok yoğun olarak LH III C ile temsil edilir. Bu Myken seramiklerinin yanı
sıra Deniz kavimlerine ait El Yapımı Kaba Seramik de bulunmuştur. Yayına
alınacak 1000 adet seramik seçilmiş, taranarak yayına hazır hale getirilmiştir.

2.4. Metropolis Bizans ve Erken Türk Dönemi Seramikleri Projesi
Prof. Dr. Recep Meriç ve öğrenci grubunun yürüttüğü proje kapsamında
Akropolis, Stoa ve Tiyatro sektörlerinde, 1990 yılından günümüze kadar olan
süreçte ortaya çıkarılan Bizans ve Erken Türk Dönemi seramikleri incelenmiştir. Seramikler buluntu yerlerine, formlarına ve süslemelerine göre düzenlenmiş, birleştirme çalışmaları ve çizimleri yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda
Bizans seramiklerinin kendi içerisinde bir tipolojisi yapılmaya çalışılmıştır.
Akropolis’te bulunan yoğun Bizans yerleşimi sonucunda bu sektörde çok sayıda sırlı Bizans seramiği ele geçirilmiştir. Ayrıca kazılar öncesinde Tiyatro
üzerinde bulunan Bizans çiftlik evleri kazısında da sırlı Bizans seramikleri bulunmuştur. Bu iki sektörde Bizans Dönemi seramikleri kadar yoğun olmayan
Erken Türk Dönemi’ne ait seramikler de ele geçirilmiştir. Bu örnekler Bizans
Dönemi seramiklerinden ince detaylarla ayrılmaktadır, bu açıdan Erken Türk
Dönemi seramikleri Geçiş Dönemi seramikleri olarak da adlandırılmaktadırlar.

2.5. Metropolis Çevresindeki Yerleşimlerin Seramik Araştırması
Kazı heyet üyesi olan Prof. Dr. Günther Schörner ve öğrenci grubu tarafından geçtiğimiz yıllar ait seramik buluntular üzerinde yürütülen çalışmalarda,
yemek ve pişirme kapları, bölgesel üretim ve ithal amphoralar, ağırşaklar ve
farklı formlarda seramik parçalarının dağılımı araştırılmıştır. Bu çalışmalar
sonucunda elde edilen sonuçlar Metropolis’in genel kronolojisiyle uyum içindedir.
Bunun yanı sıra Aşağı Roma Hamamı-Palaestra yapısının doğusunda gerçekleştirilen yüzey araştırması ile elde edilen seramik buluntular, Elizabeth
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Fentress ve Phil Perkins tarafından kullanılan kümülatif yöntem uygulanarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda bu grubun tarihlendirme
aralığının geniş olduğu saptanmıştır.
Ayrıca yüzey araştırması kapsamında gerçekleştirilen istatistik çalışmaları Aşağı Roma Hamamı-Palaestra yapısına yakın olan bölgelerde metrekare
başına 1.54 seramik parçası gelirken, yapıdan 300 metre uzaklıkta metrekare
başına 0.21 seramik parçası düştüğünü göstermiştir.
2.6. Metropolis GIS ve Belgeleme Çalışması
Kazı heyet üyeleri Prof. Dr. Mark Vetter ve Prof. Dr. Boris Dreyer’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen çalışmalardaki, amaç Metropolis Antik Kenti’ni
farklı ölçeklerinde sanal ortamda görselleştirilmesi ve Metropolis antik limanının konumu ve Kaystros vadisindeki coğrafi değişikliklerin belirlenmesidir.
Bu çalışma Metropolis Antik Kenti nüfusu, sosyal ve ticari yaşam koşullarının
daha iyi anlaşılması açısından önem arz etmektedir.
Arkeolojik kalıntıların yüzey modelini oluşturabilmek amacıyla jeodezik
veri bağlantılı tarama verileri oluşturulmuştur. Ayrıca 2013 yılında elde edilen taramalar ve coğrafi konumlar güncellenmiştir. Bununla paralel olarak
mimari kalıntıların fotoğrafları çekilmiş ve fotoğraflar üzerine coğrafi konumların ölçülebilmesi için noktalar eklenmiştir (Resim: 7).
3. KORUMA VE RESTORASYON PROJELERİ
Metropolis Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Gezi Güzergâhı Düzenlenmesi Projesi 2014 kazı sezonu içinde tamamlanarak Metropolis Antik
Kenti, Ören Yeri statüsü kazanmış ve ziyarete hazır duruma getirilmiştir.
Aşağı Roma Hamamı-Palaestra yapısında 2014 kazı döneminde ortaya çıkartılan Roma Hamam’ın Frigidarium Bölümü ve Kuzey Mozaikli Salon olarak adlandırılan mekânların kış mevsiminin olumsuz şartlarından korunması
amacı ile yapılması önerilen Roma Hamamı Frigidarium’u Geçici Koruma
Çatısı Projesi Mimar Pınar Karataş tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır.
(Proje İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
26.09.2014 tarih ve 2393 sayılı kararı ile onaylanmıştır) (Resim: 8).
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Metropolis Antik Kentinde tamamlanan Metropolis Ören Yeri Ziyaretçi
Karşılama Merkezi ve Gezi Güzergahı Düzenlenmesi Projesi ile bütünlük
sağlamayan Resepsiyon Salonu olarak adlandırılan mozaikli yapının mevcut
eski koruma çatısının değiştirilebilmesi amacıyla hazırlanan “Metropolis Mozaikli Salon Koruma Çatısı Projesi” uygulanmıştır. (Proje İzmir 2 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2013 tarih ve 3005 sayılı
kararı ile onaylanmıştır) (Resim: 9).
‘Metropolis Roma Hamamı-Palaestra Kompleksinde Yapı Taşları Dokümantasyonu Projesi’ Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi desteği ile Doç. Dr. Serdar Aybek yürütücülüğünde tamamlanmıştır. 2008 yılından
bugüne kadar süregelen araştırmalarla ortaya çıkarılan ve yaklaşık 6000 m²
lik bir alan üzerine kurulu Roma Hamam’ı ile onun bir bölümünü oluşturan Palaestra’ya ait mimari parçaların bütünüyle ele alınarak bir veritabanı
içinde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu projenin yapı ile ilgili geliştirilecek
koruma, restorasyon ve düzenleme projelerinin ilk basamağını oluşturması
düşünülmüştür.
‘Metropolis’deki İon Tipi Sütun Başlıklarının Biçimsel Gelişimi Projesi’
Arkeolog Burak Arslan’ın yüksek lisans tezi kapsamında Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi desteği ile tamamlanmıştır. İon tarzında inşa
edilmiş yapıların kent içindeki dağılımı ve bu dağılım neticesinde kentte oluşan mimari doku gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda kentin
ion tarzında inşa edilmiş yapılarına kısaca değinilmiş ve sütun başlıklarının
buluntu yerlerinden bahsedilmiştir. İon sütun başlıklarının formlarına, bezeme tipolojisine ve Anadolu’daki yayılımına yönelik bilgiler proje kapsamında
ortaya konmuştur. Bununla paralel olarak Metropolis’e ait olan 14 ionik sütun başlığı bu bağlamda incelenmiş ve diğer kentlerdeki ion sütun başlıklarıyla benzer ve farklı yönler araştırılarak tarihleme önerileri gerçekleştirilmiştir.
Küçük eserlerin temizlenmesi ve restorasyonu kapsamında, 58 adet küçük
buluntunun restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanmıştır. Restorasyonu yapılan bu eserlerin 5 tanesi pişmiş toprak, 50 tanesi metal, 2 tanesi taş ve 1 tanesi cam malzeme şeklindedir. Küçük eserler haricinde; Yukarı
Roma Hamamı’nın caldarium bölümünün döşemesinde sağlamlaştırma ve
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Aşağı Roma Hamam’nın frigidarium bölümünde mermer kaplamalarının
temizliği, korunması, sağlamlaştırılması ve restitüsyonu gerçekleştirilmiştir.
Yukarı Roma Hamamı’nın hypocaust döşemesi ahşap desteklerle sağlamlaştırılmış ve döşeme kesitindeki harç kısımların tahrip olmasını önlemek amacıyla onarımlar yapılmıştır. Bu onarımlar dere kumu, tuğla tozu ve kaymak
kireç ile hazırlanan restorasyon harcı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşağı
Roma Hamamı’nda ise frigidarium bölümünün, mermer kaplamalarının bir
kısmının temizlik işlemleri kazı evinde yapılmış olup bazı insitu durumdaki mermer kaplamaların temizliği de yerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 10).
Frigidarium bölümünde bulunan orta nişin, tavan kısmında insitu durumda
olan opus sectile kaplamaların düşmelerini engellemek amacıyla sağlamlaştırma çalışması yapılmıştır. Bu işlem kaplamaların üzerini file bezi ile örterek,
%10’luk paraloid b-72 uygulanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. El çizimi ve
bilgisayar ortamında gerçekleştirilen iki ve üç boyutlu çizimler ile frigidarium bölümü’nün restitüsyonu (canlandırılması) yapılmıştır. Restorasyon çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akıllı ve Restoratör Taner Özgür tarafından
gerçekleştirilmiştir.
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Plan 1: Metropolis.

Plan 2: Aşağı Roma Hamamı – Palaestra Kompleksi.
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Çizim 1: Aşağı Hamam – Palaestra Helenistik Dönem seramik örnekleri.
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Çizim 2: Aşağı Hamam – Palaestra Roma Dönemi seramik önekleri.
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Çizim 3: Aşağı Hamam – Palaestra Roma Dönemi seramik örnekleri
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Resim 1: Metropolis hava fotoğrafı.

Resim 2: Frigidarium.
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Resim 3: Frigidarium Nişleri Opus Sectile örnekleri.

Resim 4: Yapı dışındaki drenaj kanalı.

Resim 5: Büyük salon.
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Resim 6: Kuzey salon drenaj ve çıkış koridoru.

Resim 7: Aşağı Hamam Tepidarium 3 boyutlu tarama örneği.
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Resim 8: Frigidarium Bölümü ve Kuzey Mozaikli
Salon geçici koruma çatısı.

Resim 9: Mozaikli Salonu koruma çatısı.

Resim 10: Frigidarium Opus Sectile kaplamaların konservasyon işlemi
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2014 KIRŞEHİR KALE HÖYÜK KAZISI
Işık ADAK ADIBELLİ*
2012 yılından beri kesintisiz olarak çalıştığımız Kırşehir Kale Höyükte
Kazı çalışmaları bu sene de Kırşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında, bilimsel danışmanlığımız altında 04.08.2014 tarihinde başlamış ve dört ay sürmüştür. Kazı çalışmaları Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve Ahi Evran
Üniversitesi’nin1 sağladığı maddi ve lojistik destek ve DÖSİMM’den çıkan
ödenek ile sürdürülmüştür.
Çalışmalar ilk etapta 2012 ve2013 yıllarında kazılmış olan G3, G4, H3, H4
ve I3, I4 plankarelerinin ve çalışma alanının temizlenmesi ile başlamıştır (Çizim: 1). Daha sonra çizim ve belgeleme çalışmaları için daha önceki yıllarda
kazısı yapılmış olan G3-G4 plankarelerinde ki kerpiç ve moloz duvar kalıntılarının ve zemin parçalarının üzerine serilmiş olan kum ve jeotekstil kaldırılmıştır. Bu çalışmanın ardından 2013 yılında kazısı yapılan H4 plan karesinde,
Helenistik tabakada, -4.30 metre derinlikteki döküntü taşlar kaldırılmıştır.
Kaldırılan taşların altından bir adet insan iskeleti ortaya çıkmıştır (Resim: 3).
2013 yılında bulunan çocuk iskeletinden2 -0.4 metre derinlikte olan bu yeni
iskelet olasılıkla yanındaki çöp çukuru açılırken kısmen tahrip edilmiş ve dağıtılmıştır3. Orta yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen iskeletin hemen yanında bir adet kırılmış çömlek ele geçmiştir. Aynı alanda yapılan düzenleme ve
temizlik çalışmaları sırasında iki adet damgalı kulp bulunmuştur. Oldukça
küçük parçalr halinde bulunan kulpların diğer parçaları bulunamamıştır ve
*
1

2
3

Yrd. Doç. Dr. Işık Adak ADIBELLİ, Ahi Evran Üniversitsi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE.
Ahi Evran Üniversitesi kazı çalışmalarına PYO-FEN.4001.14.011 No.lu bilimsel araştırma projesi ile maddi destekte bulunmuş ayrıca lojistik destek, Mekezi Araştırma Laboratuarı 3D tarama
cihazı ve diğer teknik donanımları sağlayarak katkıda bulunmuştur.
Adak Adibelli 2015, 260.
Kırşehir Kale Höyük kazılarından çıkan iskeletler Doç. Dr. Cem Erkman tarafından yayına hazırlanmaktadır. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ederim.
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bir tanesi çöp çukurundan bir tanesi ise 1 No.lu duvarın temizliği sırasında
ele geçmiştir. Damgalarından Sinop ve Rodos amphoralarına ait oldukları
anlaşılan kulplar yaklaşık olarak M.Ö. III. yüzyılın ortalarına ve sonlarına tarihlenmektedir4.
2012 yılında kazılmış olan I3 plan karesininin güneyinde yer alan J3 plankaresindeki 5x10metrelik açma diğer çalışma alanımızdır ve I3 plankaresi ile
arasında araba yolu bırakılmadan kazı çalışmalarına başlanmıştır. Höyüğün
güney yamacında yer alan açmada yaklaşık -7 metre derinliğe inildiğinde,
kuzey kesitinde ve orta alanında iki adet çöp çukuru tespit edilmiştir. Bu
arada belirgin bir mimari kalıntı ortaya çıkmamış ancak döküntü niteliğinde moloz taş öbekleri belirlenmiş ve çizimleri yapılıp fotoğraflandıktan sonra
kaldırılmıştır. Çalışmalar sırasında Geç Demir Çağına tarihlendirilebilecek
bir adet minyatür küp (Resim: 9), pişmiş toprak seramik parçaları(Resim: 7),
kısmen birleştirilebilen kırık krater parçaları(Resim 10), öğütme taşları, ağırlıklar, ağırşaklar ve bir adet Fenike tarzı cam pendant ele geçmiştir (Resim:
8). Geçen sene Helenistik devir tabakasında siyah camdan başka bir örneğini
bulduğumuz5 yaklaşık olarak M.Ö. . IV. yüzyıla tarihlenen insan başı şeklinde
ki pendant sakallıdır, mavi, beyaz, lacivert ve sarı renklerdedir6 . I3 ve J3 plan
karesinde yürütülen çalışmalarımız alanın genişlemesinden dolayı -7,62 metre seviyeden sonra sadece J3 plan karesinde yürütülmeye başlamıştır (Resim:
4). -10 metre derinliğe kadar kaldırılan seviyelerde karşılaştığımız tek mimari
kalıntı -8,92 metrede tespit edilen kil taban kalıntısıdır. Taban; plan karenin
batı kesitine 1,5 metre mesafede güney kesite bitişik şekilde bulunmuştur. Üçgen biçimli olan taban güney-kuzey yönlü 1,3 metre doğu-batı yönlü 2,7 metre uzunluğundadır. Yukarıda anlatılan çalışmalarda pişmiş toprak ağırşak ve
ağırlıklar kemik bız, kırık obsidyen parçaları ve yoğun miktarda Geç Demir
Çağı çanak çömlek parçaları ortaya çıkmıştır. Bu kaplar arasında az miktarda
Geç Tunç Çağı seramik parçaları da bulunmaktadır. Bu tabakada Tunç Çağı
seramik parçalarının ele geçmesinin nedeni alanda yer alan çöp çukurları ve
höyüğün güney yamacının tahrip edilmesi olmalıdır.
4
5
6
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Söz konusu Kulplarla ilgili ayrıntılı çalışma Yrd. Doç. Dr. Erkan Alkaç tarafından yapılmaktadır.
Konuyla ilgili verdiği bilgiler için kendisine teşekkür ederim.
Adak Adıbelli 2015, 264,270, res.5.
Froehner 1903, 122,pl.151.

Höyüğün güney cephesinde asıl çalışma alanının eteklerinde yer alan C
alanındaki B10 plan karesinde de 5x5 metre boyutlarında başka bir açmanın kazısına başlanmıştır. Söz konusu açma höyüğe yaslanarak inşa edilmiş
olan dükkanların hemen arkasında yer almaktadır ve höyüğün üzerindeki
0 noktamıza göre yaklaşık -11 metre aşağıdadır. Açmada yaklaşık 0.5 metre
yüksekliğindeki bitkilendirme toprağı kaldırıldıktan sonra modern atıkların
(cam, plastik, metal..vb) oluşturduğu yeni bir tabaka kazılmaya başlamıştır.
Yapılan kazı çalışması sonucunda ise açma yüzeyinden yaklaşık 2.5/3 metre
kadar derinliğe inilmiş ve 0 noktasına göre -14 metreye ulaşılmıştır. Çalışmalar sırasında 1/1.5 metre kalınlığındaki yüzey toprağı ve çöp tabakasının
altında açmanın güneybatı kesitine bitişik güney kuzey yönlü yaklaşık iki
metre boyunda ve 0.4metre genişliğinde, moloz taşlardan örülmüş bir duvar
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. D1 olarak isimlendirilen duvar kalıntısı ile bağlantılı başka duvar kalıntıları belirlenmiştir. Bunlardan ilki D1’in 0.3 metre
kadar aşağısında ve bu duvarı dik kesen doğu batı yönlü ve yaklaşık 3 metre
uzunluğunda ki D2 duvarıdır. Söz konusu duvarlar (D1 ve D2) açmanın güney bölümünde dikdörtgen bir mekân oluşturmaktadır. Ancak D21, D2’nin
üzerine binmiştir. Bu da 1 numaralı duvarın D2’nin üzerine sonradan inşa
edildiğini göstermektedir. D2’nin altında aksı hafif kaymış başka bir duvar
kalıntısı daha görülmektedir. Böylece D2 duvarının A ve B olarak iki evresi
olduğu anlaşılmaktadır. D2 duvarının da 0.5 metre kadar aşağısında ise (yine
farklı bir evreye ait olduğu anlaşılan) D1 duvarına paralel uzanan ve bu duvardan 1.5 metre kadar uzaklıkta D3 duvarı ortaya çıkmıştır. Bu duvarda yaklaşık 1.5 metre uzandıktan sonra dik bir şekilde D2B duvarına bağlanmaktadır. Bu duvarla aşağı yukarı aynı seviyede D1 duvarı ile aynı aksta bir duvar
kalıntısı daha ortaya çıkmıştır. Bu duvarda D2’nin altından kuzeye doğru 1
metre daha uzanmaktadır. Sön konusu duvarların altında kuzey doğu güney
batı yönlü bir kanal kalıntısı ortaya çıkmıştır. söz konusu kanal güney kesitin
orta bölümünden kuzey kesite kadar devan etmekte ve D2 duvarının altından geçmektedir. Kanalın kenarları plaka şeklinde taşlarla belirlenmiş tabanı
da aynı şekilde taşlarla döşenmiştir. Üstü ise yine plaka taşlarla örtülmüştür.
Ancak bu taşların üzerine binen yük sebebi ile tahrip olduğu görülmüştür
(Resim: 2). Söz konusu mimari kalıntıların kazısı sırasında çoğunluğu kaba
seramik parçalarından oluşan Osmanlı dönemine ait buluntular ele geçmiş-
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tir. Bunlar arasında pişmiş toprak pipo parçaları7 bir adet nargile marpucu
ve Bektaşi simgelerinden olan bir adet (on bir köşeli) teslim taşı (Resim: 6 )
dikkat çekicidir.
Höyükteki diğer çalışma alanı ise Höyüğün kuzey cephesinde, A II alanında yer alan F8 plan karesinde 5x5 metre boyutlarında oluşturulan açmadır.
Söz konusu açmanın kazılmasının amacı höyüğün bu cephesindeki kalıntıların niteliğini araştırmaktır. Bu açmada da diğer yamaç açmalarında olduğu
gibi maki-çalı tarzı bodur çam ağaçları bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikle
yüzey temizliği gerçekleştirilmiş ve söz konusu çalılar kaldırılmış ardından
yüzey toprağı alınmıştır. Yüzey toprağının kaldırılmasının ardından -1.12
metre derinlikte yaklaşık 1x1.3 metre boyutlarında kerpiç bir platforma rastlanmıştır. Söz konusu platformun ortasında ise kerpiç döşemeyi tahrip ederek
açılmış 0.5 metre çapında bir çukur belirlenmiştir. Çalışmalar sırasında küçük
çanak çömlek parçalarının yanı sıra tam profil veren bir adet Helenistik tabak
parçası ele geçmiştir8. Açmada -1.69 metre derinlikte 3x3.6 metre ölçülerinde
oldukça geniş bir duvar kalıntısı ortaya çıkmıştır. Duvarın blokları 37x37 cm.
boyutlarında olup aşağı doğru 7 blok ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu duvarın üzerindeki katmanın kazılması sırasında ise doğu kesite yakın alanda bir
pitosa ait parçalar dağınık biçimde ortaya çıkarılmıştır. Parçaların kaldırılmasının ardından doğu kesite 0.5 metre uzaklıkta bu pitos için açılmış 1.2 metre
çapında bir çukur içinde pitos’un dip kısmı ile birlikte ortaya çıkarılmıştır.
Duvarın kesintiye uğradığı alanda yaptığımız derinleşme çalışmaları sırasında ise 2.89 metre derinlikte kireç ve kumla sertleştirilmiş zemin kalıntısına
ulaşılmış bu noktada çizim ve fotoğraflama işlemleri tamamlandıktan sonra
açmada kazı çalışmaları bu sene için durdurulmuştur.
Yukarıda anlatılan kazı çalışmalarının ardından açmalarda ortaya çıkan
kalıntıların bütün çizim işlemleri tamamlanmış, hava fotoğrafları çekilmiş ve
duvar kalıntılarının üzeri kum ve jeo tekstil ile kapatılarak koruma altına
alınmıştır. Ayrıca bu senen höyüğün kuzey yamacında açılan F8 ve güney
batı eteğinde açılan B10 açmalarının etrafı tel ile çevrilerek uyarı levhaları
asılmıştır.
7
8
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Hayes 1980.
Söz konusu tabağın benzerleri Atina Agorasında kazılarında da bulunmuştur bkz. Roroff 2006.

Bu çalışmaların yanı sıra höyükte ele geçen buluntuların çizim, envanter,
fotoğraflama ve restorasyon işlemleri yürütülmüştür.
Sonuç olarak Kırşehir Kale Höyük kazı çalışmalarında kazı alanı genelinde J3 plankaresinde yüzeyden yaklaşık 4.5/5 metre derinliğe kadar inilmiş,
-1.5/2 metre derinliklerde Osmanlı ve Selçuklu tabakaları arada Bizans, 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 kalınlığında
bir katmanda ise bir birinin içine girmiş evreler halinde Helenistik dönem tabakası tespit edimiştir. J3 açmasın da ki küçük bir bölümde ise -10 metre derinliğe kadar inilmiş Demir Çağı bulgularıyla karşılaşılmıştır. Ancak kazılan
alanın hem çok dar olması hem de höyüğün eteğinde oldukça tahrip olmuş
bir balanda yer alması sebebi ile belirgin bir tabakaya ait veriler net olarak
ortaya çıkarılamamıştır. Ayrıca Höyüğün güney eteğinde -12 metre derinlikte
açılan B10 plankaresinde 2 metre kadar derinleşilmiş ancak burada yakın döneme ait çöp çukurları ve Osmanlı Dönemi yapı kalıntıları ile karşılaşılmıştır.
Kuzey cephede yer alan F8 plankaresindeki açmada inilen -2 metre derinlikte
ise güney cephedeki açmalarla paralel bulgular içeren Helenistik Dönem kerpiç duvar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
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Çizim 1: Kırşehir Kale Höyük Krokisi ve kazısı yapılan plankareler.
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Resim 1: G3-G4, H3-H4, I3-I4, J3 açmaları hava fotoğrafı.

Resim 2: B10 açması hava fotoğrafı.
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Resim 3: H4 plankaresi hellenistik tabakada bulunan iskelet.

Resim 4: I3 ve J3 açmaları Demir Çağı Tabakası.
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Resim 5: F8 açması Helenistik devir kerpiç platform kalıntısı.

Resim 6: B10 açmasında bulunan on bir köşeli teslim taşı.
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Resim 7: Geç Demir Çağı testi parçası.

Resim 8: Fenike tarzı insan başı biçimli cam pendant.
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Resim 9: Geç Demir Çağı minyatür küp.

Resim 10: Geç Demir Çağı krater parçası.
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2014 SEZONU KAZI VE ARAŞTIRMA ALANLARI (Resim: 1)
A- KAZI ÇALIŞMALARI
1- ‘D Kilisesi’ ve Çevresi
2- ‘Gymnasium’ Olarak Adlandırılan Yapının Güneyi

B- TESPİT ÇALIŞMALARI
1- Sualtı Tespit Çalışmaları
2- Jeolojik Araştırma ve Tespitler

C- RESTORASYON, KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
1- Küçük Tiyatro
2- ‘D Kilisesi’

A- KAZI ÇALIŞMALARI
1- ‘D Kilisesi’ ve Çevresi
Knidos’un beş büyük Kilisesinden biri olan ‘D Kilisesi’ kentin kuzeybatısındaki ‘Askeri/Küçük Liman’ın kuzeydoğu kıyısına yakın bir noktada yer
almaktadır. Kilise günümüzdeki kıyı çizgisinden yaklaşık 25 metre içeridedir. Kentin ana caddelerinden biri olan kuzey-güney doğrultusundaki ‘Liman
Caddesi’nin başlangıcına yakın bir noktaya inşa edilmiştir. Kilise bu caddenin 10 metre batısında yer almaktadır. Konumu itibarıyla ‘D Kilisesi’ kentin
Knidos Kazı ve Araştırmaları 2014 sezonu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP 13401034 No.lu Proje), Datça Belediyesi ve Datça Yazıköyü Muhtarlığı tarafından maddî ve ayni olarak desteklenmiştir.
Knidos ‘Küçük Tiyatro’ çalışmaları ve finansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından
desteklenen TR32/13/TUR2/0009” numaralı ve “Knidos Tiyatrosu Röleve, Restitüsyon, Restorasyon, Çevre Düzenleme Projesi” başlıklı proje kapsamında sürdürülmüştür.
Knidos jeolojik araştırmaları ve finansı, TÜBİTAK, 113Y436 numaralı ve “Knidos Fayı’nın Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemi ile Belirlenmesi” başlıklı proje kapsamında sürdürülmüştür.
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sosyal ve ekonomik yaşantısının yoğun geçtiği bir bölgede yer almaktadır2
(Resim: 1- 3).
‘D Kilisesi’ ilk kez 1967-77 yılları arasında Long Island Üniversitesi (ABD)
adına Knidos’ta kazı ve araştırmaları sürdüren Prof. Dr. I.C. Love tarafından
1969-72 sezonlarında kısmen kazılarak açığa çıkartılmıştır.3 Bu çalışmalarda
Kilisenin apsisi tümüyle, narteksti ve nefleri kısmi olarak kazılmıştır. Yapının
doğu ucundaki apsisinin güney ve kuzey kenarına sonradan eklendiği anlaşılan şapel/mekânlar (pastophoria odaları) bu dönemdeki kazılarla tümüyle
ortaya çıkartılmıştır. Kilisenin çoğu noktasında zemin seviyesi ya da zemin
seviyesinin altına kadar kazılarla inilmiştir.
Kilise yapısının içinde ve çevresinde, 1970’li yıllarda devem eden kazılarda, antik dönem zemin seviyesi kodu altına inen 11 adet sondaj açılmıştır.
Bazı sondajlarda deniz seviyesinin altına dek inilmiştir. Bu sondajlarda deniz
suyu yükseldiği için çalışmalara ABD’li araştırmacılar tarafından son verilmiştir. Kilise içinde ve çevresinde sürdürülen sondaj çalışmalarında kentin
Geç Klasik-Helenistik dönem öncesine, Geometrik, Arkaik ve Erken Klasik
Dönemlerine ait bazı önemli verilere ulaşılmıştır.4 Aynı zamanda yapının
genel planı çıkartılmıştır.5 Ayrıca bu çalışmalarda kilisede devşirme bloklar
olarak kullanılan yazıtlar bilim dünyasına tanıtılmıştır.6
Ancak ne yazık ki 1970’li yıllarda yapılan bu çalışmalar sonrasında Kilise, yapıya ait mimari unsurlar (sütun, sütunce, başlık) ve duvarları oluşturan
taşlar dağınık olarak, gerekli düzenleme ve koruma önlemleri alınmaksızın,
kazılarda bulundukları durum ile bırakılmıştır7 (Resim: 3- 4). Bu uygulamanın sonucunda kazısı tamamlanmayan yapının bloklarının bir kısmı toprak
altında, bir kısmı yarıya kadar gömülü, bir kısmı da tümüyle açık durumda
2
3
4
5
6
7

‘D Kilisesi’ kazı ve araştırmalar için hazırlanmış olan Knidos kent planında karelaj sisteminde F9
karelajında yer almaktadır.
Love 1970, 153, levha 39, figür 13- 14; Love 1972b, 401- 402, levha 82. figür 11- 12; Love 1973, 41820, ill. 4; Love 1974a, 99- 100, figür 3- 17; Love 1974b, 89- 90, figür 42- 47.
Love 1970, 153; Love 1972a, levha 15, figür 7; Love 1973, 419, levha 74, figür 10; Love 1974b, 90,
figür 47- 49.
Love 1973, 420, figür 4.
Love 1974a, 99- 100.
Love 1974b, 108, figür 42.
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kalmıştır. Güney, kuzey neflerinin batı bölümleri, nartekstin kuzeyi ise hiç kazılmadan bırakılmıştır. Yarım kalan bu uygulama, yapının bilimsel anlamda
yorumlanmasına engel olmaktadır.
Gerekli koruma tedbirleri alınmadığı için mimari unsurlar ve yapı, doğal
ve insan kaynaklı tahribatlara açık kalmış ve geçen 40 yıllık süreçte kilise kısmen tekrar toprak ile dolmuştur. Kilise apsis ve synthronon kısmının hemen
önündeki bemanın zemininde 1970’li yıllarda kısmen iyi korunmuş olarak
ortaya çıkartılmış, beyaz ve gri-siyah mermerden yapılmış opus sektile zemin
döşeme mozaiği8, günümüze büyük ölçüde tahrip durumda ulaşabilmiştir.
Benzer şekilde 1972 yılında ortaya çıkartılan ve yapıya sonradan ilave edildiği anlaşılan şapelin9 (pastophoria, prothesis şapeli), pişmiş toprak kare plakalardan oluşturulmuş taban döşemesi de geçen süreçte büyük ölçüde zarar
görmüştür. Kilise içinde ve çevresinde açılan sondajlar ise herhangi bir önlem
alınmaksızın bırakıldığı için bir kısmı zaman içinde tekrar dolmuş, bir kısmı
ise can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak duruma gelmiştir. Çalılar ile kaplanan çukurlar ziyaretçiler için tehlike yaratma potansiyeline sahiptir.
Konumu ve büyüklüğü ile Knidos’un Geç Antik Dönem yaşantısının tanığı olan bu yapının daha iyi anlaşılması, bilim dünyasına tanıtılması ve aynı
zamanda 1970’li yıllardaki kazılardan sonra meydana gelen tahribatın önlenmesine yönelik olarak 2014 yılı kazı sezonunda ‘D Kilisesi’nin tekrar kazılarla
açığa çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu alanda yapılacak çalışmalarda; kilise içi ve çevresindeki dağınık durumdaki blokların bir tasnif alanı oluşturularak sınıflandırılması, görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan sondaj çukurlarının doldurulması amaçlanmıştır.10
Aynı zamanda geçmişteki çalışmalarda kazısı yapılmamış bölümlerin (Kuzey
ve güney neflerin batı yarıları, nartekstin kuzeyi) kazılarının tamamlanması,
kilisenin yeni planının çıkartılıp yapının genel plan özelliklerinin tam anlamıyla ortaya konulması hedeflenmiştir.
8
Love 1974a, 99, figür 5, 7-8.
9 Love 1972a, levha 15 figür 5; 1974a, 99, figür 10.
10 Söz konusu sondajların kapatılması Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 08.11.2014 tarih ve 2937 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Kilise 36x16 metre ölçülerinde dörtgen bir alanı kaplamaktadır. Olasılıkla
Kilise, Küçük Liman’ın hemen kıyısında yer alan daha eski bir yapının temelleri üzerine inşa edilmiştir. Ancak Kilisenin inşası sırasında ya da öncesinde
bu erken yapının planı ve mimari unsurları büyük ölçüde değiştirilmiştir.
D Kilise’si büyük ölçüde Dor Düzeninde bir yapının bloklarının devşirme
olarak kullanılmasıyla inşa edilmiştir (Resim: 5). Kilisenin kapladığı alanda
bulunan dorik mimari unsurların yoğunluğu nedeniyle ABD’li araştırmacılar
tarafından kazı çalışmaları öncesinde, yapı ‘Dorik Kalıntılar’ olarak adlandırılmıştır.11 Kazı faaliyetleri sonrasında bu yapının bir kilise binası olduğu anlaşılmış, ABD’li araştırmacılar tarafından ‘D Kilisesi’ adı verilmiştir.12
Kilisenin gerek beden duvarlarında gerekse nefleri birbirinden ayıran sütun sırasında, aynı stil özelliği taşıyan ve dolayısıyla aynı yapıya ait olduğu
anlaşılan Dor Düzeninde sütun tamburları, başlıkları ve arşitravlar kullanılmıştır. Devşirme malzeme arasında dikkati çeken Dor mimari öğelerinden
birisi de kalp şekilli paye tamburları ve kalp şekilli Dor paye başlıklarıdır
(Resim: 5- sağ alt).
İfade edildiği üzere söz konusu dorik mimari öğelerin malzeme ve stil bakımından birliktelik göstermesi tüm bu parçaların aynı yapıya ait olduğunu
göstermektedir. Dorik mimari öğelerin arasındaki kalp formlu paye başlıkları
ve tamburları söz konusu yapının agora stoası gibi köşe dönüşleri olan bir yapıya ait olduğunu akla getirmektedir.13 Knidos’ta 19.yüzyılda kazı ve araştırmalar yapan İngiliz Dilettanti Topluluğu, Askeri Liman’ın hemen kuzeyinde
Dor düzeninde bir Agora yapısını tanımlamaktadır. Dilettanti ekibinin hazırladıkları plana göre Dorik Agora’nın dört tarafını çevreleyen portikolarda,
köşe dönüşleri kalp şekilli payelerle verilmiştir.14 ‘D Kilisesi’nde devşirme
olarak kullanılan dorik mimari unsurları söz konusu yapıya ait olmalıdır.
11 Love 1969, 130, figür 2 (plandaki numara 6)
12 Love 1974a, 99.
13 ‘D Kilisesi’ dor öğelerini ‘Knidos Dorik Agora’ başlığı altında Karya Bölgesi Dor Mimarisi İsimli
Doktora çalışmasında değerlendiren Sayın Z. Gider-Büyüközer söz konusu malzemenin ayrıntılı incelemesini yapmıştır. Bu çalışmada iki farklı malzemeden üretilen mimari unsurların,
ölçüleri ve stilleri ile Dilettanti ekibinin Agora yapısı olarak tanımladığı binaya ait olduğunu
belirlemiştir: Gider-Büyüközer 2013, 612- 20.
14 Dilettanti 1840, 43, lev. 29- 30.
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‘D Kilisesi’nde ortaya çıkartılan dorik mimari öğeler, I.C. Love tarafından
Geç Helenistik Döneme tarihlendirilmiştir.15 Ancak stil özellikleri ile Sayın Z.
Gider-Büyüközer tarafından ayrıntılı incelenen tüm bu dor mimari öğeleri
M.S. 1.yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir.16
Kilisenin inşasında kullanılan diğer önemli bir devşirme blok grubu, apsis
duvarında görülmektedir. Burada yuvarlak bir yapı ya da bir eksedraya ait
olduğu anlaşılan 8 adet gri-mavi mermerden yazıt bloğu17 devşirme olarak
kullanılmıştır. Formlar itibarıyla yuvarlak ya da yarım daire bir binaya ait
olan bloklar, apsisin formuna uygun olduğu için burada kullanılmıştır. Diğer
yazıt blokları ise hem kilisenin beden duvarlarında hem de zemin döşemesinde görülmektedir.18 Söz konusu yazıtlarda Knidos’un tarihi ile ilgili önemli
şahısların onurlandırılmaları ve kararlar yazılıdır.19
Knidos kazı ve araştırmaları 2014 sezonu içinde ‘D Kilisesi’ içinde ve çevresinde serbest olarak bulunan devşirme mimari öğeler ve yazıtlar20 kilise yakınında tasnif edilmiştir.
D Kilisesi alışıldık olduğu üzere doğu-batı doğrultusunda, 36 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde, üç nefli bazilikal planlı bir kilisedir (Resim: 67). Yapı nartekst, kuzey-güney nefleri, bema, naos ve synthrononun yer aldığı
ana apsisten meydana gelmektedir. Anlaşıldığı üzere devam eden süreçte ana
apsisin her iki yanına ilave pastophoria mekânları yapılmıştır.
Kilisenin ana girişi, sekiz basamaklı bir merdiven ile ulaşılan nartekstteki
iki kapı aracılığıyla yapılmaktadır. Nartekstsin doğu duvarında her bir nefin
ve naosun batı uçlarına yerleştirilen üç girişten naosa ulaşılmaktadır (Resim:
15
16
17
18
19
20
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Love 1978, 1129.
Gider-Büyüközer 2013, 614- 15.
Blümel, Knidos, no. 43, 51, 52, 53, 54, 55.
Blümel, Knidos, no. 87; 88; 92, 113 [+114], 117, 118, 120, 121, 122, 187.
Love 1974a, 99- 100.
2014 kazı sezonunda kilise içinde serbest olarak ve zemin ya da duvarlarda devşirme olarak kullanılmış 11 adet yeni yazıtlı blok ortaya çıkartılmıştır. Daha önceki kazılarda ortaya çıkarılmış
yazıtlı blok sayısı ise apsis duvarında 8 adet ve kilise zemininde kullanılmış ya da yakın çevrede
serbest olarak bulunmuş 10 adet olmak üzere toplam 18 adet yazıtlı blok yayınlanmıştır (Dipnot
17- 18). ‘D Kilisesi’nde halen duvarlarda in-situ olarak duran ve daha önce yayınlanmış olan
devşirme yazıt blokları ve yeni kazılarda bulunan yayınlanmamış yazıtlar, Knidos bilim heyet
üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Güray ÜNVER tarafından toplu olarak yayına hazırlanmaktadır.

8). Naosa açılan kapının yan neflere açılan kapılara göre daha büyük tutulduğu görülmektedir. Kuzey beden duvarından naosa iki, güney beden duvarından ise bir kapı ile girilmektedir.
Nartekst; Kilise zemininden -4.00 m. alt kotta başlayan sekiz basamaklı
merdiven ile D Kilisesi’ne girişi sağlayan nartekste ulaşılmaktadır. Basamakları meydana getiren taşlar mermer ya da kireç taşı dörtgen bloklar halinde
olup, büyük çoğunluğu daha eski yapılardan devşirme olarak kullanılmıştır. Merdivenin güney kenarında basamaklar üzerine yerleştirilmiş doğu-batı
doğrultusunda kuru bir duvar tespit edilmiştir. Merdivenin kuzey kenarında
bu sezon kazı çalışmaları tamamlanmadığı için benzer bir duvar bulunup bulunmadığı ya da güneydeki duvarın basamaklarının sınırlama için mi yapıldığı henüz anlaşılamamıştır. Mevcut durumu ile merdiven 5.80 metre uzunluğundadır. Merdivenin en alt basamağında kuzey uca doğru yerleştirilmiş
dorik bir sütun tamburu bulunmaktadır (Resim: 8- sağ üst). Güney uçta böyle
bir sütun tespit edilmemiştir. Ancak aynı basamağın bu bölümünde bir sütun tamburunun oturabileceği formda ve ölçüde boşluk görülmektedir. Bu
boşluktan dolayı basamağın bu ucunda da benzer bir sütunun yerleştirilmiş
olabileceği akla gelmektedir.
Sekiz basamaklı merdivenin bitişinde 3.30 metre uzunluğunda, 1 metre
genişliğinde kilisenin nartekst bölümüne girişi sağlayan bir kapı eşiği bulunmaktadır. Ayrıca bu girişin hemen güneyinde de 1 X 0.40 m. boyutlarında
nartekste bir diğer girişi sağlayan kapı eşiği de ortaya çıkartılmıştır.
Nartekst bölümü 14 x 3.20 m. boyutlarında dikdörtgen formludur. Daha
önceki kazılardan arda kalan 2 metre derinliğindeki sondaj kapatılmıştır.
Nartekstin önceki kazı dönemlerinde araştırılmamış olan kuzey ve güney uçlarında çalışmalara devam edilmiştir. Güney duvarına ait az sayıda duvar
bloğu ortaya çıkartılırken, kuzey uçta yapılan kazılarda çok miktarda duvar
bloğunun yıkılıp üst üste düşmüş durumda olduğu görülmüştür.
Nartekst zemin döşeme bloklarının az bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Nartekst ile naos kapısı arasında devşirme kalın mermer bloklardan
zemin kaplama meydana getirilmiştir. Ancak naos kapısının hemen kuzey
kenarından başlayan ve mermer kaplama bloklarından 0.25 metre alt kotta
ince mermer zemin kaplama plakası görülmüştür. Ayrıca bu plakanın hemen
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kuzeyinde renkli tesseralardan oluşan 0.60 x 1 m. boyutlarında çok kötü korunmuş durumda bir mozaik zemin ortaya çıkartılmıştır. Mermer ince zemin
plakası, mozaik zemin, kilisenin kalın zemin plakaları arasındaki ilişki ve dönemsel değişikliklerin kronolojisi henüz tespit edilememiştir.
Ana Nef; Nartheks bölümünün ortasından, 3 m. uzunluğunda, 1 m. genişliğinde bir kapı eşiğinden ana nefe girilmektedir (Resim: 9- sağ alt). Eşik bloğu
beyaz mermerden, ion kymationu bezemeli bir arşitrav bloğunun devşirme
kullanımı ile zemine yerleştirilmiştir. Bu kapı eşiğinin doğusunda 0.04 m.
genişliğinde kapı kanadının açılıp kapanma hareketine bağlı yay biçiminde
bıraktığı iz tespit edilmiştir. Bu ize göre kapı kanadı 1.00 m. genişliğinde olmalıdır. Kapının içe doğru açıldığı da yine bu sürgü izinden anlaşılmaktadır.
Ana nef; 7.45 x23.85 m. boyutlarındadır (Resim: 9). Ana nef içerisinde dağınık halde, üst üste bulunan duvarlara ve üst yapıya ait olduğu düşünülen
devşirme dorik mimari unsurlar, dörtgen duvar bloklarının belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra tek tek kaldırılıp kilise çevresinde oluşturulan blok
adalarına yerleştirilmişlerdir. Aynı zamanda nefleri birbirinden ayıran sütunceler ve dorik sütun tamburları da ana nef içinde düştükleri pozisyonda bulunmuş, belgeleme çalışmalarının ardından tasnif alanına taşınmıştır.
Düşmüş duvar bloklarının kaldırılmasının ardından ortaya çıkartılan kilise zemin kaplama bloklarının da tamamen daha eski yapılardan elde edilmiş devşirme bloklardan meydana getirildiği anlaşılmıştır. Zeminin büyük
ölçüde zarar gördüğü ve zeminde çöküntü ve yükseltiler meydana geldiği
saptanmıştır. Zeminin kırılmalara bağlı olarak doğudan batıya doğru dalgalı
bir görünüm arz etmesi deprem olasılığına bağlı tahribatı akla getirmektedir.
Girişten 8.10 m. doğuda, ana nefin ortasına yakın bir noktada, zemin
bloklarının üzerinde sekiz adet düzensiz kare formlu (ortalama 10 x 12 cm.
ölçülerinde ve 3-5 cm. derinliğinde) oturtma yuvaları açılmıştır. Bu kenetler
genel görünümleri ile 1.5 metre çapında dairesel ya da kare bir düzenlemeyi
çağrıştırmaktadır. Bu kenetlerin içinde ve çevrelerinde kalın harç kalıntıları
tespit edilmiştir. Genel görünümleri ile bu kentlerin üzerine ayrı bir mimari
öğenin yerleştirildiği ve daha sonra söküldüğü anlaşılmaktadır. Elimizdeki
verilerle ve aynı dönemlerdeki benzer kiliselerle bir karşılaştırma yapıldığında bu düzenlemenin bir ambon için hazırlandığı akla gelmektedir. Ana nefin

64

merkezinde bulunduğu düşünülen mermerden ambonun parçaları da kazı
sırasında tespit edilmiştir. Ambona ait altı adet parçadan yola çıkılarak yapılan rekonstrüksiyon çalışması ile ambonun doğu-batı doğrultusunda yerleştirildiği ve çift merdivenli olduğu anlaşılmıştır. Ancak söz konusu ambonun
süreç içinde söküldüğü ve kilisenin duvarlarında devşirme olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Ana nefi kuzey ve güney neflerden ayıran ve aynı zamanda ana nef zemin
seviyesinden 0.15 metre yüksekte 0.70 metre genişliğinde stylobat hazırlanmıştır. Bu stylobat ana nefleri kuzey ve güney neften ayırt eden çifte sütunceler için hazırlanmıştır. Ancak yapılan kazı çalışmaları devam eden süreçte D
Kilisesi’nin üç nefli bazilikal plandan tek nefe düşürüldüğünü göstermektedir. Ana nefi yan neflerden ayıran stylobatın üzerine örülen yeni duvarlar ile
kilisenin ölçüleri küçültülmüştür. Daha erken aşamada kullanılmış olan çifte
sütunceler ve başlıkları hatta ambon ve templon payeleri bile kırılmış, devşirme olarak bu küçültme programındaki yeni duvarların örülmesi sırasında
kullanılmıştır.
Çalışmalarda küçültülen ana nefin güneyinde, batısında ve kısmen kuzeyinde geç dönemde yeni örülmüş duvarların hemen dibinde, duvarlara paralel bir şekilde zemine yerleştirilmiş çifte sütunceler ve bunların başlıkları
ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda orijinalinde kilisenin ana nefininin orta
noktasında yer alan ambonun da bir parçası güney duvara bitişik olarak zemine yerleştirilmiştir. Yerleştirme pozisyonlarından anlaşıldığı üzere bu mimari unsurlar küçültülmüş tek nefli yeni kilisede oturma sırası olarak kullanılmıştır.
Tüm bu veriler D Kilisesi’nin üç nefli bazilikal planlı orijinal mimari unsurlarının devam eden süreçte daraltılmış tek nefli kilisenin duvarlarının yapımında ve yeni kilisenin oturma sıralarında devşirme olarak kullanıldığını
göstermektedir.
Ana nefin doğusunda, 6.90x4.25 m. ölçülerinde bema bölümü yer almaktadır. Bema ile cemaatin bulunduğu ana nefi ayıran korkuluk levhalarından
oluşan templon, ana nef zemininden 0.15 metre üst kotta yer almaktadır. Bu
platformun üzerinde bulunması gereken korkuluklara ait oturtma yuvaları
ile templon payelerinin yerleştiği yerlerin izleri tespit edilmiştir. Buna göre
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dört adet templon payesi ve bunların arasında 0.20 metre kalınlığında korkuluk plakaları bulunmaktadır (Resim: 10).
Bemanın merkezinde, iki basamakla çıkılan 2.50x2.20 m. boyutlarında
ana neften 0.35 metre üst kotta yer alan bir podyum bulunmaktadır. Podyum
beyaz mermerden, daha eski bir yapıdan devşirme olarak kullanılmış kalın
plakalardan oluşturulmuştur. Plakaların köşesinde üzerindeki sütun kaidelerinin oturacağı 0.45 x0.45 m. boyutlarında oturtma yuvaları oluşturulmuştur.
Bu izlerden yola çıkıldığında altar masasının üzerinde baldaken planlı bir kiboriumun bulunduğu anlaşılmaktadır (Resim: 10).
Bemanın ortasında yer alan altar masasının bulunduğu platformun güneyi, kuzeyi ve batısında opus sectile tekniğinde yapılmış zemin döşemesi
bulunmaktadır. 1970’li yıllardaki kazılarda açığa çıkarılan opus sectile döşemesinin korunmasına yönelik tedbirler alınmış, konservasyonu yapılarak
üstü jeotekstil ile kapatılmıştır.
Ana apsis duvarı dıştan ve içten yarım daire şeklinde olup, Geç Helenistik
Dönem’e ait bir yuvarlak yapıya ya da eksedraya ait üzeri yazıtlı bloklarının
devşirme olarak kullanılmasıyla yapılmıştır. Bu apsise bitişik olarak dört basamaklı bir synthronon yerleştirilmiştir. Synthrononu meydana getiren basamaklar gri-mavi ya da beyaz mermer bloklardan olup, daha erken yapılardan
sökülerek devşirme olarak kullanılmıştır. Yapının sonraki daraltılma ve tek
nefe çevrilme aşamasında synthronon basamaklarının sayısı ikiye düşürülmüştür.
Ana nefin kuzey batısında ve Apsisin hemen dibinde 1970’li yıllardaki
kazı ve araştırmalar sırasında açılmış sondajlar kapatılmış ve zemin seviyesi
düzeltilmiştir. Ana nefteki sondaj açma sırasında sökülmüş olan zemin plakaları tekrar yerine yerleştirilmiştir.
Güney Nef (Resim: 11); 19.90x3.30 m. boyutlarındaki güney nef, doğusunda yer alan içten ve dıştan yay biçimindeki bir apsisle sonlanmaktadır. Nefe
girişi sağlayan iki adet kapı bulunmaktadır. Bu girişlerden biri nartheksten
1.15x1.30 m. ölçülerindeki eşik üzerinde olması gereken tek kanatlı bir kapıyla sağlanır. Diğeri ise nefin güney duvarında bulunan ve kilisenin dışından
içeriye girişi sağlayan 0.50x1.20 m. genişliğindeki kapıdır.

66

Çalışmalarda, kilisenin güney nefinde daha önceki çalışmalarda serbest
durumda yer alan bloklar tasnif alanlarına kaldırılmış, daha sonra nef üzerinde doğu batı yönündeki kazı çalışmalarında 0.20 m. ile 0.50 m. arasında
değişen erozyon toprağı kaldırılmıştır. Yürütülen çalışmalarda nefin güney iç
duvarına bitişik bölümlerinde yoğun miktarda pişmiş toprak kiremit parçalarına, nefin doğusunda yoğun harçlı tabakaya ve nefin genelinde yoğun miktarda irili ufaklı moloz taşlara rastlanılmıştır. Çalışmalar sonunda nefin zemini, güney beden duvarının iç kesimi ve üzeri tamamıyla ortaya çıkartılmıştır.
Zemin bloklarında kilisenin diğer bölümlerinde olduğu gibi çökmeler ve
kaymalar görülmektedir. Aynı zamanda güney nefin güney duvarları, ana
nefte ve kuzey nefte olduğu gibi devşirme malzemelerden oluşturulmuştur.
Blokların birleştirilmesinde toprak dışında herhangi bir malzemenin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Nefin güneyinde, duvara bitişik biçimde oturma
sıraları olduğu da görülmüştür.
Kuzey Nef; 19.90x3.20 m. boyutlarındaki nefe girişi sağlayan üç adet kapı
bulunmaktadır. Girişlerden biri narteksten olup, 1.10x 0.45 m. ölçülerindeki
bir kapıdır. Diğeri ise nefin kuzey duvarının doğusunda bulunan ve kilisenin
dışından içeriye girişi sağlayan 1x 0.65 m. boyutlarındaki kapı eşiği üzerinde
olması gereken tek kanatlı bir kapıdır. Bir diğeri de kuzey duvarın ortasında
yer alan 0.70x 1.30 m. boyutlarındaki eşikte yer alan kapıdandır.
2014 kazı sezonunda, kuzey nefin doğusunda, 3.35 m. genişliğinde, 7.80
m. uzunluğunda ve 1.20 m. yüksekliğindeki toprak ile örtülü kısmın dışındaki yerlerde ortalama 0.40 cm. yüksekliğindeki erozyon toprağı kaldırılmıştır.
Kazılar sonucunda kuzey nef zemini ve kuzey beden duvarının iç ve üst kısımları tamamıyla ortaya çıkartılmıştır. Nefin kuzey beden duvarında 0.40x
0.50 m. boyutlarında in-situ durumda çok fazla tahrip olmuş fresk ortaya çıkartılmıştır.
Ana nefte olduğu gibi bu nefin kuzeyinde, duvara bitişik ve zemine yerleştirilmiş devşirme blok ve mimari plastiklerle yapılmış oturma sırası tespit
edilmiştir. Zemin döşemelerinin ve duvarların diğer bölümlerde olduğu gibi
devşirme malzemeyle oluşturulduğu görülmüştür. Ayrıca birçok blokta kırıklar, kaymalar ve çatlaklar yer almaktadır.
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Kuzey nefin doğu ucunda 0.70x1 m. boyutlarındaki dar bir kapı ile kiliseye
sonradan eklendiği anlaşılan küçük bir şapele girilmektedir.
Şapel; 6.40x4.30 m. ölçülerindeki Şapelin doğusu içten ve dıştan yarım daire planlı bir apsisle sonlanmaktadır. Knidos’ta 1970’li yıllarda sürdürülen kazı
ve araştırmalarda şapel tümüyle açığa çıkartılmıştır.21 Bu çalışmalarda ayrıca
içerisinde biri apsiste diğeri şapelin güneyinde olmak üzere iki adet sondaj
açılmıştır. Bu sondajlar 2015 kazı sezonunda zemin seviyesinde kapatılmıştır.
Şapelin kuzey duvarına bitişik ve zemine yerleştirilmiş devşirme bloklardan oturma sırası düzenlenmiştir. Zeminde kullanılan, bir kısmı görülen pişmiş toprak yer döşemelerinin üzeri erozyon toprağından temizlenmiştir. Bu
döşeme plakaları 0.27x 0.27 m. ölçülerindedir.
Bu şapelin duvarlarında ise seramik parçaları eklenerek yapılmış beyazımsı harç yer almaktadır. Apsis kısmının iç yüzeyi kaliteli bir sıva ile kaplanmış ve bu sıvanın üzerinde ise kızıl siyah renkte boyalarla bantlar yapılmıştır.
Gerek kilisenin bilim dünyasına tam olarak aktaracak verilerin toplanması, gerek planın yenilenmesi ve gerekse tahribata açık kalmış zemin döşemeler ve mimari blokların korunabilmesi için 2014 yılı kazı programına alınan
‘D Kilisesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır (Resim: 12). Knidos
Kazı ve Araştırmaları 2015 sezonunda kilisenin kuzey beden duvarı ile merdivenin kuzeyindeki çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
2- ‘Gymnasium’ Olarak Adlandırılan Yapının Güneyi (Resim: 13)
1850’li yıllarda Knidos kentinde Kazı ve Araştırmalar yapan Charles
Th. Newton, Korint düzenindeki tapınağın terasının kuzeydoğusunda, bir
gymnasiumdan bahseden bir yazıt bulmuş ve bu sebeple bu çevrede böyle
bir yapı aramıştır. Kazı yaptığı alanda mozaikli ve sütunlu bir bölümün yanı
sıra, Geç Klasik Döneme ait ortostatlı bloklardan oluşan bir duvar da açığa
çıkarmıştır.22 Ayrıca, terasta ve sözde Gymnasium’un çevresinde birçok heykel kaidesi bulunmuştur ve halen bulunmaktadır; yani buranın şehrin önemli

21 Love 1974a, 99, figür 10- 11.
22 Newton 1862-63, 459 v.d.; I. Jenkins, 29. KST 1, 2007, 119- 120.
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kamu alanlarından biri olması muhtemeldir. Newton tarafından kazılmış bu
alan, tiyatro ve doğu – batı caddelerinin kavşağında yer almaktadır.23
2014 yılı kazı kampanyasında, söz konusu klasik duvarın güneyinde kalan
ve büyük bir yapıya ait olduğu düşünülen kısım araştırılmıştır. Bu çalışmanın
amacı, Newton tarafından açığa çıkarılan alanın güney kısımla olan bağlantılarının ve devamının gün yüzüne çıkarılmasıdır. Yeni açmanın kuzey sınırını
“Gymnasium”un güney duvarı, doğu sınırını ise tiyatro caddesi duvarının
devamı oluşturmaktadır.
Açmanın kuzeyi, alana yığılan moloz taşlarla yoğun şekilde kaplı olduğundan, güney yönünde 5 m. x 3.50 m. ölçülerinde bir alanda ilerlenmiştir.
Çalışmalar derinleştikçe kuzey, doğu ve batı sınırları oluşturan duvarlar açığa çıkmaya başlamıştır.
Düşünülenin aksine, üç duvarın da Geç Antik Döneme ait harçsız, devşirme ve moloz taşlardan örülmüş duvarlar olduğu ve bir yapının mekânını
oluşturdukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, alanı doğu – batı yönünde bölen bir
başka geç antik duvara rastlanmış, alanın iki mekân haline dönüştürüldüğü
anlaşılmıştır (Resim: 13- sol üst) . Duvar, doğu – batı yönünde 2.40 m. uzanmakta olup, genişliği ortalama 0.60 m.’dir ve sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. İki mekân arasında 0,90 m. genişliğinde bir geçiş bırakılmıştır.
Ancak yüzeyden yaklaşık 2.40 m. derinliğine inildiğinde, kuzey ve doğu
duvarların alt kısmı açığa çıkmış ve ortalama 0.15 x 0.35 m. ölçülerinde, düzgün kesme taşlardan örülmüş olduğu anlaşılmıştır. Kuzey ve doğu duvarların erken evresi böylece ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu durum, daha erken dönemde var olan bir yapıya ait duvar kalıntılarının üzerine, Geç Antik
Dönemde (MS 6. yy.?) duvarlar örülmesiyle mekânın kullanılmaya devam
edildiğini düşündürmektedir.
‘Güney Mekân’ olarak adlandırılan bölümde de yaklaşık 2 m. x 3,20 m’lik
bir kısım açılmıştır. Buranın batı duvarında, düzgün kesilmiş gri kireç taşı bloklardan oluşan bir kapı çerçevesi ve kapı eşiği ortaya çıkmıştır. Kapı açıklığının
genişliği 1,7 metredir (Resim: 13-.sağ üst). Bu gri bloklar “Gymnasium”daki
23 Yapı kazı ve araştırtmalar için hazırlanmış olan Knidos kent planında karelaj sisteminde E 11
karelajında yer almaktadır.
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geç klasik duvarda kullanılan ortostatlarla aynı teknik özellikleri taşımaktadır ve bunların burada in situ olup olmadığı ya da devşirme olarak kullanılıp
kullanılmadığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Açmanın içinde bulunan
1.30 m. x 0.40 m. x 0.30 m. ölçülerindeki mermer lento bloğunun üzerinde,
kabartmalı bir haç motifi bulunmaktadır. Ayrıca, burada farklı seviyelerde
bulunan çeşitli büyüklükteki mimari bloklar; örneğin çifte sütunlara ait iki
adet geç antik kaide (M.S. 6. yy.) ve sütun parçaları burada görkemli bir yapı
olduğunu göstermektedir. Mekânın güneydoğusunda, yaklaşık 2.7 m. derinlikte, bir pitos ya da bir küpe ait ağız kenarı kırıkları görülmüştür.
Buluntular: Kuzey mekânda yaklaşık 1. 80 m. derinliğe inildiğinde, ancak zeminden epey yukarıda bir seviyede çok sayıda çatı kiremiti parçaları
ve pişmiş toprak zemin döşeme parçaları ele geçmiştir. Ayrıca tümlenebilir
özellikler gösteren geç dönem seramikleri (M.S. 6. yy.) çıkarılmıştır. Bunlar
mutfak servis ve pişirme kaplarına ait parçalardır.
Kuzey mekânın, kuzeydoğusundaki köşede, burada yapılan bir sondajla
tabana 3 m. derinliğinde ulaşılmıştır. Orada kuzeydeki erken (klasik) duvara
bitişik, fakat ondan bağımsız, 0.80 m. x 0.45 m. ölçülerinde üst üste konulmuş
iki adet kireç taşı blok bulunmaktadır (Resim: 13- sol alt). Blokların önünde
yoğun ve zemine kadar devam eden, yaklaşık 50 cm. kalınlığında bir kül tabakası gelmeye başlamıştır. Bu tabakadan yaklaşık 50 adet demir ok ucu toplanmıştır. Ok uçlarının bazıları mekânın daha batı kısmında da çıkmıştır; yani
ok uçları mekânın içine yayılmış durumda ele geçmiştir (Resim: 13- sağ alt).
Şekilleri, M.S. 6. yüzyıla tarihlenen ve başka kazılarda bulunan (Pergamon)24
örneklerle benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak, konu edilen her iki mekânın da “Gymnasium” olarak adlandırılan alanla doğrudan bir bağlantısının olmadığı, mekânın veya yapının
Geç Klasik Dönemde inşa edildiği, erken Hıristiyanlık döneminde elden geçirilip devşirme malzemeyle bir takım bölümlemeler yapılarak yeniden kullanıldığı, orijinal döneme ait kalıntıların ve yıkıntıların bir kısmının mekân
içinde bırakılarak üzerinin yeniden zemin olarak düzenlendiği ve tekrar kullanıldığı anlaşılmıştır.
24 Gaitzsch 2005, lev. 40 Pg-Ph.
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Mekânların bir kilisenin veya dini personel tarafından kullanılan bir yapının bir kısmı olması muhtemeldir. Batıya doğru açılan görkemli bir kapı
bulunması yapının önemini göstermektedir. Ortaya çıkan çok sayıda ok ucu,
arkadaki (kuzeydeki) mekânın bir silah deposu olarak kullanıldığı olasılığını
akla getirmektedir. Bu durumun da, Arap ordusunun geç 6. veya erken 7.
yüzyılda, Knidos’da da izleri bulunan istilası ile ilgili bir bağlantısı olup olmadığı sorusu akıllara gelmektedir.

B- TESPİT ÇALIŞMALARI
1- Sualtı Tespit Çalışmaları
Knidos liman alanları ve çevresinin sualtı araştırmaları, liman ve çevresinde daha önceki yıllarda bulunmuş olan kalıntıların bu günkü durumlarının
tespiti ve detaylı araştırması, alan kapama yöntemi ile kent limanlarında ve
çevresinde bunlardan başka kültür varlığının olup olmadığına yönelik araştırılmalar yapılması, kentin kara kazıları ile birlikte sualtı kültür varlıklarının
da tespiti ile deniz ticareti noktasında ilişkilerinin ve tarihi sürecinin aydınlatılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Amaca yönelik olarak sualtı araştırması yapılacak alanlar 3 bölgeye ayrılarak numaralanmıştır (Resim: 14- 15).
Kıyı kenar çizgisinden 20 metre açığa kadar koridor oluşturacak şekilde
yapılan kıyı taraması, kent tiyatrosundan kentin güneyinde bulunan (yerel)
Gıyrap Koyu olarak anılan alana kadar kıyı çizgisi üzerinde yapılmış ve 1- 40
metre arasında değişen derinlikteki alanlar taranmıştır.
Ayrıca kentin ticari limanı ve askeri limanının mendirekleri ve çevresi büyük oranda araştırılmıştır. Üç bölgeye ayırdığımız araştırma alanında yapılan
ilk çalışmalarda;
1. Bölgede: 1 kiremit batığı, 1 mimari blok batığı,
2. Bölgede: 2 amphora batığı, 1 demir çapa, 2 taş çapa ile liman mendirekleri üzerinde çok sayıda ve çeşitli formda amphora, gemilerde kullanıma uygun tipte üretildiği anlaşılan 1 adet mangal ve çeşitli mimari parçalara ilişkin
bulgular elde edilmiştir,
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3. Bölgede: 2 amphora batığı tespit edilmiştir.
Elde edilen ilk bulgular incelendiğinde Knidos limanlarının İ.Ö. 4. yüzyıldan İ.S. 12. yüzyıla kadar deniz ticaretine sahne olduğu anlaşılmaktadır.

2- Jeolojik Araştırma ve Tespitler25
Bu arazi çalışmasında Knidos antik kenti ve çevresinde yer alan jeolojik
birimler ve özellikle fay düzlemleri çalışılmıştır. Ziyaret edilen fay düzlemleri
üzerinde ayrıntılı yapısal jeolojik ölçümler yapılmış fayların antik kentteki
yapılarla olan ilişkileri üzerine gözlemler ve tartışmalar yapılmıştır.

C- RESTORASYON, KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
1- Küçük Tiyatro
GPR Radar Çalışmaları; Çalışmalar tiyatronun orkestrasında yapılmıştır.
Orkestra ipler yardımıyla 0.90- 1 metre genişliğinde, doğu batı yönünde 10
adet parçaya bölünmüş ve bu parçalar taranmıştır.
Sismik Ölçümler; Doğu batı yönünde olmak üzere tiyatronun orkestrasında 25 m, yine doğu batı yönünde olmak üzere batı parados girişinde 25 m.
ve batı analemna duvarına paralel olmak üzere, güneyde halihazırdaki batı
parados duvarının batı ucunun aksında başlayıp 25 m. kuzeye devam eden
bir hat üzerinde bu çalışma yürütülmüştür. Belirttiğimiz bölgelerde sismik
kırılma işlemi uygulanmış olmakla birlikte buna ek olarak orkestrada Maws
yöntemi de kullanılmıştır.
Resistivite; Orkestranın batısından başlayıp batıya doğru 100 m. bir hat
üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Knidos Küçük Tiyatrosu için hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce
görüşülmüş ve 12.12.2014 tarih ve 3014 sayılı karar ile Knidos Küçük Tiyatro
25 14-18.08.2014 tarihleri arasında Knidos antik kenti ve çevresinde jeolojik amaçlı arazi çalışması
yapılmıştır. Bu çalışmaya İstanbul Teknik Üniversite’sinden Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Ş.
Can Genç, Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya, Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ve Muğla Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Murat Ersen Aksoy katılmıştır.
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Restitüsyon ve Restorasyon projeleri kabul edilerek onaylanmıştır. Restorasyon uygulamasına yönelik çalışmalara 2015 sezonu içinde devam edilecektir.

2- ‘D Kilisesi’
2014 kazı sezonunda; D Kilisesi kazı ve düzenleme çalışmaları sırasında
bulunan ve tespit edilen metal objeler, mimari elemanlar, zemin döşemeleri
ve fresklerde restorasyon/konservasyon çalışmaları yapılmıştır (Resim: 16).
Şapel Pişmiş Toprak Zemin Döşemesindeki Restorasyon/Konservasyon Çalışmaları; Kilisenin kuzey doğusunda yer alan şapelin zemininde yapılan uygulamaların amacı; gelecek yıllarda yapılması planlanan restorasyon/konservasyon
uygulamasına kadar parça kaybını önleyerek pişmiş toprak zemin parçalarını
sağlamlaştırmaktır. İlk aşamada kare formlu pişmiş toprak zemin döşemesinin derz aralarındaki harç kalıntıları ve toprak gibi malzemeler yumuşak fırça
ve ince uçlu dişçi aletleri kullanılarak boşaltılmıştır. Derz aralarına ek olarak
çevresine dönüşümü olan harç uygulaması yapılması için zemin döşemesinin dış kenarları temizlenmiştir. Temizliği yapılmış olan pişmiş toprak zemin
döşemesine %3’lük oranda paraloid B-72 uygulaması yapılarak atmosfer ile
bağlantısı kesilmiştir. Daha sonra döşemesi üzeri jeotekstil ile kapatılmıştır.
Bemadaki Yer Döşemesinin (Opus Sectile Tekniğinde) Restorasyon/Konservasyon Çalışmaları; D kilisesi içerisinde, bemanın kuzey ve güneyinde yer alan
opus sectile yer döşemesinin üzerinde temizlik ve mevcut durumda koruma
çalışmaları yapılması planlanmıştır. İlk olarak temizlik çalışması sırasında sabit durumda olan mermer plakaların kenarlarındaki fazla toprak birikintileri
temizlenmiş, sabit olmayanların ise zemini temizlenmiştir. Daha sonra döşemesi üzeri jeotekstil ile kapatılmıştır.
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Resim: 1: Knidos plan, 2015 sezonu kazı ve araştırma alanları.

Resim: 2: ‘D Kilisesi’nin ‘Küçük Liman’ çevresindeki konumu.
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Resim: 3: ‘D Kilisesi’nin Liman Caddesi çevresindeki konumu.

Resim: 4: ‘D Kilisesi’nin kazılar öncesi durumu.
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Resim: 5: ‘D Kilisesi’ inşasında kullanılan devşirme dorik mimari bloklar.

Resim: 6: ‘D Kilisesi’ plan.
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Resim: 7: ‘D Kilisesi’ havadan görünüş.

Resim: 8: Kilise ana giriş ve merdiven.
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Resim: 9: Orta Nef ve kapı eşiği.

Resim: 10: Templon, Bema, Synthronon.
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Resim: 11: Güney Nef.

Resim: 12: ‘D Kilisesi’ kazı öncesi ve 2014 kazı sonrası.
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Resim: 13: ‘Gymnasium’ olarak adlandırılan yapının güneyi

Resim: 14: Sualtı araştırma alanları
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Resim: 15- Sualtı araştırmaları buluntular.
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SAGALASSOS’TA 2014 YILI
KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Jeroen POBLOME*
Ebru TORUN
Peter TALLOEN
Inge UYTTERHOEVEN
Hendrik ULENERS
Johan CLAEYS
Roel VAN BEEUMEN
Semih ERCAN
Hacı Ali EKİNCİ
1.

GİRİŞ

2014 yılı Sagalassos kazı ve restorasyon programını, T.C. Bakanlar
Kurulu’nun 23 Haziran 2014 tarihli kararına uygun olarak kazı başkanlığını
Prof. Marc Waelkens’tan devralan Prof. Jeroen Poblome sürdürmüştür. Kazı
*

Jeroen POBLOME, Sagalassos Archaeological Research Project Blijde-Inkomststraat 21 - box
3314/3000 Leuven/BELÇİKA.
Tüm ekip aşağıdaki bilimdalları ve katılımcılardan oluşmuştur:
Kazılar: Jeroen Poblome, Peter Talloen, Bas Beaujean, Dries Daems, Hendrik Uleners, Joëlle van
den Akker, Sam Cleymans, Gizem Uygun, Hasan Uzunoğlu, Dave Geerts, Johan Claeys, Duygu
Karakurt, Inge Uytterhoeven, Aimee Miles, Roel Van Beeumen. Malzeme ve alan etütleri: Marc
Waelkens, Ine Jacobs, Philip Bes, Daniele Malfitana, Nalan Firat, Ralf Vandam, Julian Richard
ve Elizabeth Murphy. Depot Yönetimi: Thomas Van Belle. Mimari belgeleme, konservasyon ve
anastilosis: Ebru Torun, Göze Üner, Özge Başağaç, Semih Ercan, Tarık Başağaç, Mehmet Çalhan, Ali Koç, Özge Mutlu, Umut Ovali, Süreyya Topaloğlu, Gülistan Akkaya, Gurur Taşhıran,
Dindar Duman ve Botan Günüs. Buluntu konservasyonu: Ansje Cools ve Başak Kıroğlu. Arkeo-antropoloji: Katrien Van de Vijver. Zooarchaeology: Bea De Cupere, Sofie Thys ve Sheila
Hamilton-Dyer. Makro-botanik: Elena Marinova-Wolff. Jeofizik: Lara De Giorgi ve Giovanni
Leucci. Jeoloji: Patrick Degryse, Rebecca Scott ve Kim Eekelers. Kültürel Miras Yönetimi: Mustafa Gönen, Daniel Thompson ve Coşku Kocabıyık. Buluntu Çizimi: Merel Baeyens ve Cielke
Bessemans. Fotoğraf: Bruno Vandermeulen, Danny Veys ve Giovanni Fragalà. BT ve haritalama:
Joeri Theelen ve Bert Van de Poel. Sağlık ve iş güvenliği: Nelly Robeet ve Luc Karremans.
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başkan yardımcısı Y. Mimar Ebru Torun ile birlikte tüm Sagalassos ekibi Türk
makamlarına, KVMGM’ne, Burdur Müze Müdürü Sayın H. Ali Ekinci’ye,
meslektaşlarımıza ve Leuven Üniversitesi rektörlüğüne ve en önemlisi Prof.
Marc Waelkens’a Sagalassos araştırmalarının geleceğine göstermiş oldukları
güvenden ötürü şükranlarını sunar. Ayrıca, 2014 sezonunda kazı ve restorasyon çalışmaları için Bakanlık temsilcisi olarak bize katılmış olan Burdur
Müzesi’nden Sayın Arif Küçükçoban’a ve Burdur Müze Müdürü Sayın H. Ali
Ekinci’ye işbirliği, katkı ve destekleri için müteşekkiriz.

2.

SAGALASSOS’TA KAZILAR

A.

Yukarı Agora Döşeme Altı Kontrol Kazıları
Peter TALLOEN
Dries DAEM.S.
Bas BEAUJEAN

Sagalassos’ta kentleşme sürecinin araştırılmasını hedefleyen CORES
projesinin (http://iap-cores.be/) bir parçası olarak, 2014 sezonunda Yukarı
Agora’da kontrol kazıları programına başlanmıştır. Meydanın kuzey yarısında toplam beş açma gerçekleştirilmiştir (Şekil: 2). Bu çalışmanın amacı agoranın kronolojisini belirlemektir.
Açma 1 (1.60 m. x 1.50 m.) Batı Portiko’ya bitişik bir noktadadır ve portikonun yapım tarihini belirlemeye yöneliktir. Döşeme taşlarının hemen altındaki tabakada M.S. 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen seramikler bulunmuştur.
Bu tabaka, harçlı taştan oluşan ve portiko stylobatının altında devam eden
bir katmanın üzerinde yer alır. Bu harçlı taş katmanın altında ve ofiyolit ana
kayanın üzerinde, Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait bazı seramikler ele geçmiştir.
Açma 2 (2.00 m. x 1.80 m.) yine agoranın batısında yer alır. Antoninler
Çeşmesi’nin taşan sularını taşıyan kanalı incelemek için açılmıştır. Açmanın
batı yarısında, döşemenin alt tabakası M.S. 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmiştir. Doğu yarısında, ofiyolit kil ve ana kaya içine açılmış olan olan kanalın
dolgusu M.S. 1. yüzyılın sonu ve 2. yüzyıla tarihlenmiştir.
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Açma 5 (2.50 m. x 0.75 m.) agoranın batısındaki üçüncü sondajdır. Döşemenin alt tabakası M.S. 6. yüzyıla tarihlenmiştir. Bunun altında, açmanın
batı ve doğu kenarları boyunca harçlı moloz taş ve tuğla örgü iki alçak duvar
açığa çıkmıştır. Bunların arasında yapı molozundan oluşan bir birikim yer alır
ve bu da M.S. 6. yüzyıla tarihlenmiştir. Hem bu duvarlar, hem de aradaki inşa
molozu, Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait bir kil birikimi üzerinde yer alır.
Açma 3 (3.75 m. x 1.15 m.), agoranın kuzey kısmı ve burada bulunan bir
(onursal ?) anıtı incelemek amacıyla kazılmıştır. Döşemenin alt tabakasında
ele geçen seramikler, Hellenistik Dönem’den M.S. 6. yüzyıla kadar uzanan bir
aralığa aittir. Bunun altındaki iki birikim, M.S. 1. yüzyılda düzenlenmiştir ve
üç pişmiş toprak künkten (her biri 0.55 m. boyunda ve 0.27 m. çapında) oluşan
bir su kanalının üzerinde yer alırlar. Bu kanal da, M.S. 1. yüzyılın ilk yarısına
tarihlenir. Sondajın doğu kenarı boyunca burada yer alan anıtın temeli görülür. Bu temel katmanı M.S. 1. yüzyıla tarihlenir, ancak içinde M.Ö. 5.-3. yüzyıl
aralığına ait bir seramik parçası da ele geçmiştir. Su kanalının kuzeyinde bir
tabanın alt katmanı olan tabakada M.Ö. 1. yüzyıla ait seramik bulunmuştur.
Bu tabaka, M.Ö. 2. yüzyıla ait seramikler içeren bir birikimin üzerinde yer
alır. Hâttâ bu birikim içinde az sayıda, M.Ö. 5.-3. yüzyıl seramik kırıkları da
bulunmuştur. Bahsedilen bu son birikim, volkanik tefradan oluşan ana toprağın üzerinde yer alır ve agoranın en erken evresini temsil eder (Şekil: 3).
Güneyde, önceki jeofizik taramalarda belirlenmiş bir farklılığı incelemek
amacıyla bir başka sondaj yapılmıştır. Açma 4 (2.45 m. x 2.00 m.) adı verilen
bu sondajda döşeme alt tabakası M.S. 1. yüzyıla tarihlenmiştir. Açmanın güneydoğu köşesinde M.S. 1. yüzyılın ilk yarısına ait 2.15m uzunluğunda bir
künk hattının üzerinde birikim tabakaları ortaya çıkmıştır. Güneybatı köşede
ise bir anıta ait temel blokları bulunmuştur. Bu anıt da M.S. 1. yüzyıla tarihlenmiştir. En altta, ofiyolit kilden oluşan ana toprağa ulaşılmıştır. Burada, ana
toprağa bir çukur kazılmış olduğu görülmüştür. Bu çukur sonradan toprak ve
taşla doldurulmuştur (Şekil: 4). Yukarıda bahsedilen jeofizik taramada görünen farklılık bu çukura karşılık gelir. Çukurun dolgusunda M.Ö. 3. yüzyılın
sonu, 2. yüzyılın başına tarihlenen seramik parçaları ele geçmiştir.
Agoranın en erken izleri M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısına aittir. Bu meydan
düzenlemesinden de önce alanın bir kil ocağı olarak kullanılmış olduğu an-
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laşılmıştır. Az sayıda ele geçen M.Ö. 5.-3. yüzyıllara ait malzeme, bu evrede
Sagalassos’ta bir topluluk olduğunu gösterir. M.Ö. 1. yüzyıl sırasında, agora
sıkıştırılmış toprak tabanlı bir açık alan olarak kalmıştır. Açma 4’te karşılaşılan sonuçlara dayanarak, o yüzyılın sonunda agoraya anıtsal bir yapının inşa
edilmiş olduğu söylenebilir. Agora M.S. 1. yüzyılın ilk yarısı sırasında batıya
doğru genişletilmiştir. Aynı süreçte tabanı kireçtaşı döşeme bloklarıyla kaplanmış ve Batı Portiko’su inşa edilmiştir. Döşemenin yapılmasından hemen
önce, Açma 3 ve 4’te ortaya çıkan pişmiş toprak su hatları yapılmıştır. Bu su
kanalları olasılıkla agoranın kuzeyinden gelen suları taşımakta kullanılmıştır.
Açma 2’de görüldüğü üzere, M.S. 1. yüzyılın sonlarında agoranın batısına
bir başka su kanalı yapılmıştır. Açma 3’ün gösterdiğine göre, aynı dönmede
agoraya bir de anıtsal yapı kurulmuştur. Döşeme altı kontrol kazıları, M.S.
6. yüzyılda döşeme taşlarının değiştirilmesi dışında (Açma 5) agorada yapılmış bir başka bir değişiklik göstermemiştir. Yukarı Agora’nın kronolojisini
tamamlamak amacıyla, 2015 sezonunda meydanın güney yarısında bir seri
döşeme altı kazısı yapılması planlanmıştır.

B.

Yukarı Agora’nın Güneydoğu Köşesinde Kazılar
Inge UYTTERHOEVEN
Aimee MİLES

Yukarı Agora’nın güneydoğu köşesinde birden fazla anıta ait kalıntıların
yer aldığı sektörlerde yapılan kazılar, kentin bu noktasında gelişimin kronolojisi hakkında bazı ön sonuçlara ulaşma imkanı sağladı (Şekil: 5).
Kazı yapılan sektörler içinde en erken etkinlik izlerine agoranın üzerinde yer alan kısımda rastlanmış ve bunlar M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenebilmiştir.
Olasılıkla aynı zamanda, belki de daha erken bir evrede, Yukarı Agora’nın
hemen doğusuna henüz işlevi kesin olarak belirlenememiş, dışa taşan euthynteria üzerine, bosajlı kesme taş bloklarla yapılmış dış duvar örgüsü olan büyük bir anıt inşa edilmiştir (2014’te kazılan kısmı 8.17 m. x 4.00 m.) (Şek. 6).
Bu yapının güney giriş kotu ile agoranın zemin kotu arasındaki seviye farkı
düşünüldüğünde, anıtın meydanla aynı kota sahip bir üst katı olacağı tahmin
edilebilir. Geç Hellenistik Dönem’de, bu anıtın hemen güneyinde bir başka
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yapı yer almıştır. bu yapının, yalnızca üzerinde kapı mili deliği bulunan büyük eşik taşı korunmuştur (toplam eni 2.06 m.).
M.S. 1. yüzyılda Yukarı Agora’nın anıtsallaşma süreci içinde, meydanın
diğer üç köşesine yapılmış olduğu gibi, güneydoğu köşesine de bir onursal
sütun inşa edilmiştir. Bu onursal sütun (heykelsiz yüksekliği 10.94 m.), kentin
hayırseverlerinden Arnestes’in oğlu Admon’a ithaf olunmuştur. Bu süreçte,
agoranın güneyindeki taş döşeli alan iki kanalizasyon sistemini içerecek şekilde düzenlenmiştir (yeni kazılan kısım 10.35 x 6.50 m.). Benzer şekilde, agoraya güneydoğudan yaklaşan yokuş sokak da (kazılan kısım 7.50 x 5.32 m.) bu
evrede düzenlenmiş olmalıdır (Şekil: 6).
M.S. 43’te agoranın bu girişine anıtsal bir kemer inşa edilmiştir. Friz sırasının bir yüzünde askeri temalı kabartmalar ve diğer yüzünde İmparator
Claudius’a ithaf edilmiş iki yazıt bulunan kemer (açıklığı yaklaşık 3.05m),
agoranın karşı köşesinde 2013’te restorasyonu tamamlanan anıtsal kemerin
hemen hemen bir eşidir. Bunlara ek olarak İmparatorluk Dönemi’nde agoranın güneydoğu köşesine başka bazı küçük tekil anıtların inşa edilmiş olduğu
ele geçen birçok mimari bloktan anlaşılmaktadır.
Bu alan M.S. 7. yüzyılın ortalarına kadar kullanımda kalmıştır. Geç Antik Çağ’da yapılan bazı müdahaleler belgelenmiştir. Bu dönemde Güneydoğu Onursal Sütun’un hemen kuzeyinde agora döşeme taşları kaldırılmıştır;
anıtsal kemerin payesinin üst silme taşına bir Hırsitiyan yazıtı (Agathè Tychè)
eklenmiştir. Ayrıca Güneydoğu Caddesi’nin döşemesi devşirme malzeme ile
onarılmış, harçlı moloz taş duvarlarla cadde üzerine küçük mekânlar kurulmuştur. Bahsi geçen güneydoğu yapısı içinde de Geç antik Dönem ekler görülür. M.S. 6. yüzyılın ikinci yarısı ve M.S. 7. yüzyılın ilk yarısına ait ara bölme
duvarları ve bir seri geç kullanım evresi tabakası belgelenmiştir.
M.S. 7. yüzyılda Sagalassos’u vuran ağır deprem buradaki anıtların ilk
yıkımına sebep olmuş olmalıdır. Bunun ardından, aynı evrede başka yıkım
evreleri de gelmiştir. Bununla birlikte, depremden sonra, enkaz yığınları arasının inşaat molozu ile doldurularak, yeni bir düzlük yaratılmış olduğu ve
bunun üzerine moloz taş ve tuğla kullanılarak KD-GB doğrulutu bir su kanalı
inşa edilmiş olduğu görülmüştür.
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Diğer kazı sezonlarında, kentin başka alanlarındaki kazılarda bu M.S. 7.
yüzyıl su kanalının devamı ortaya çıkmıştır. Bu geç dönem su kanalı Antoninus Pius Tapınağı alanında gelişen küçük yerleşime, olasılıkla kuzeydeki Dorik Çeşme’den su taşımıştır. Bu durum kentte yerleşimin M.S. 7. yüzyılın başlarında en azında belirli noktalarda devam etmiş olduğunu kanıtlamaktadır.
C.

İmpartorluk Hamamı Kazıları
Roel VAN BEEUMEN
Güney YAKAR

Roma Hamamının kronolojisi, önceki yılların kazıları ile büyük ölçüde belirlenmiştir. Ancak henüz kazıları yapılmamış olan kuzey kanat yeterince iyi
bilinmemektedir. 2013 sezonunda, Frigidarium 1’in Kuzey Apodyterium’unun
kuzeyinde bir açık alan ortaya çıkarılmıştır. Bu dört tarafı sütun sıralı avlunun Palaestra, yani hamam kompleksinin idman alanı olduğu tahmin edilmiştir. Bu sonuç Sagalassos Hamamının, Roma İmparatorluk Dönemi’nde Küçük
Asya’da bulunan hamam-gymnasium komplekslerinden birisi olduğunu göstermiştir.
2014 sezonunda amaç, şekil 7’de kırmızı ile gösterilmiş sektörlerde, avlunun batı kısmınına doğru kazıları ilerletmek olmuştur. Kazıların sonucunda,
Frigidarium 1’in Kuzey Apordyterium’una açılan kapı ortaya çıkmış ve kompleksin dolaşım şeması daha iyi anlaşılır olmuştur. Ayrıca Palaestra’nın Güney
Portiko’su da gün yüzüne çıkmıştır. Avlunun açığa çıkan kısmında yaklaşık
8m çapında dairesel bir yapının kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Bu yapı olasılıkla
küçük bir çeşme veya su haznesi olarak yorumlanmıştır. Palaestra’nın güneyinde üç farklı yapım evresi belirlenmiştir.
Evre 1: İmparatorluk Hamamı’nın M.S. 2. yüzyılda inşası
Sagalassos İmparatorluk Hamamı M.S. 120-165 arasında inşa edilmiştir. Stilobat ve halen in situ kaideler bu döneme tarihlenmektedir. Güney Portiko’su
4.00 m. genişliğindedir ve yaklaşık 2.30 m. aralıkla ayrılan en az 9 sütundan
meydana gelmektedir. Stilobatın devam etmesi nedeniyle palaestra’nın güneybatı köşesine henüz ulaşılamamış olduğu bellidir.
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Stilobatın üzerinde, halen in situ konumda yer alan iki kaidenin yanı sıra
yıkıntı tabakalarında çok sayıda büyük mimari bloklar bulunmuştur. Bunların arasında ön tarihlemesi M.S. 2. yüzyıla yapılan beş adet Korinth düzeninde sütun başlığı, çok sayıda kırık sütun parçası, arşitrav-friz blokları ve
korniş blokları mevcuttur. Korniş bloklarının bazıları aslan başı kabartması
ile süslenmiştir (Şekil: 8).

Evre 2: M.S. 4. yüzyıl sonu – 5. yüzyıl başında gerçekleşen yenilemeler
M.S. 4. yüzyılın sonunda, Roma Hamamı dahilinde, İmparatorluk
Hamamı’nın sadece dekorasyonunu değil aynı zamanda iç işlev sıralamasını
da değiştiren geniş çaplı bir yenileme çalışması gerçekleştirilmiştir. Olasılıkla
bu dönemde, Frigidarium 1’in girişinin önünde yer alan portikonun bir kısmı
kaldırılmıştır. Bu portikoda üç kaide ile sütun kaldırılmış ve korniş bloklarının kaide olarak, arşitravların ise kapı sövesi olarak kullanıldığı yaklaşık 3.5
m’lik bir kapı açıklığı yaratılmıştır.
Portiko aynı zamanda doğuda 0.60 metrelik bir moloztaş duvarla, batıda ise iki arşitrav-friz bloğuyla bölümlere ayrılmıştır. Dahası bu yeni yaratılmış kapı açıklığının batısındaki kaidelerin arasındaki boşluklar devşirme
arşitrav-friz blokları ile doldurulmuş, bu sayede portikoda yeni bir oda elde
edilmiştir. Bu yeni oda içerisinde ise bir sıra arşitrav-friz bloğu Frigidarium
1’in kuzey duvarına dayalı halde yerleştirilmiş durumdadır; odanın içinde
de bir kaç adet moloz duvar ile karşılaşılmıştır. Hem moloz duvarlar, hem de
devşirme taşlar yeni oturma sıraları olarak görülebilir, bu da yeni bir apodyterium olarak yorumlanabilir. Ancak daha kesin bir tespit için alanın batı yönüne doğru daha çok kazı yapılması gereklidir.

Evre 3: M.S. 7. yüzyıl depremiyle geniş çaplı yıkım
M.S. 6. yüzyılın ikinci ve üçüncü çeyreğinden itibaren Roma Hamamı bazı
kısımların söküldüğü izlenir. Palaestra’nın güney kesimindeki çeşitli katmanlarda ve kentte başka anıtlarda da görüldüğü üzere Sagalassos kenti 7. yüzyılda büyük bir depremden önemli şekilde etkilenmiştir. Hem portikonun,
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hem de avlunun zemini üzerinde çok miktarda kiremit ve çivi bulunmuştur.
Bu tabakanın üzerinde yer alan yıkıntı katmanlarının içinden çok az buluntu
elde edilmiştir; bu durum Palaestra’nın hızlı biçimde yıkılıldığına işaret eder.

D.

‘Neon Kütüphanesi’nin Doğusundaki Kazılar
Hendrik ULENERS
Hasan UZUNOĞLU
Joëlle VAN DEN AKKER
Sam CLEYMANS
Gizem UYGUN

Sagalassos’ta antik toplum içinde çoğunluğu oluşturan sıradan kent insanının nasıl yaşadığı, çalıştığı ve öldüğü üzerine 2012 yılında yeni bir araştırma
programı başlatılmıştır. 1991 ve 1993 yılı kazılarında, Neon Kütüphanesi’nin
doğusunda, bir yapının az bir kısmı kazılmış ve Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen ve yangın geçirmiş bir konutun kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Erken İmparatorluk Dönemi’nde Sagalassos’un Yukarı Agora bölgesini
Tiyatro tarafına bağlayan ana cadde üzerinde yer alan bu alan bahsi geçen
yeni araştırma programının odaklarından birisi olarak seçilmiştir.
Bugüne dek yapılan kazılar, bu konutun M.S. 200 civarında inşa edilmiş
olan anıtsal bir yapının içine yapılmış bölüntülerle kurulmuş olduğunu göstermiştir. Henüz işlevi belirlenememiş olan anıtsal yapının iç ölçüleri yaklaşık
17.15 m. x 6.50 m.’dir. M.S.. 4. yüzyılın sonlarında, bu anıt işlevini yitirmiş
ve iç mekânları yeniden düzenlenerek üç yerine dört mekâna bölünmüştür.
Bu alanda 2012 ve 2103 kazılarında, bahsi geçen konut, bir tekstil işliği ve bir
çömlekçi işliği ortaya çıkmıştır.
2014 yılında, söz konusu konutun Neon Kütüphanesi’nin modern koruma
yapısı içinde kalan küçük kısımlarında kazı yapılmıştır. Bu kazının amacı,
yangın geçirmiş bu evin günlük kullanıma yönelik buluntu grubunu ve bağlamını tamamlamaktır. Evin arka odasında iki adet in situ ve bütün durumda
depolama kabı (küp) bulunmuştur. Bu doliumların verdiği tarih, burada yer
alan anıtsal yapının M.S. 4. yüzyılda yeniden düzenlendiğini teyit eder. Küp-
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lerin içinde saklanan malzeme korunmamıştır; ancak iç cidarları ince bir sıva
ile kaplıdır. Bu özellik, küplerin içinde sıvı bir malzemenin saklanmış olduğuna işaret eder.
2014’ün iki ana odağı yapının en doğuda yer alan mekânı ve işliğin
önündeki yükseltilmiş kaldırım olmuştur. Her iki alan da, beklendiği üzere,
çömlekçi işliğinin parçasıdır. İşlik M.S. 5. yüzyılda ve 6. yüzyılın başlarında
aktif olarak çalışmıştır. İşliğin diğer mekânı çoğunlukla oinophoros (matara)
ve kandil kalıpları içerirken, bu sene kazılan mekânda çoğunlukla süsleme
damgaları ve kalıp yapımı ile ilişkili seramikten ve metalden yapılmış aletler
bulunmuştur. Bu mekân diğer işlik odası ile aynı öyküyü anlatmaktadır. İşliğin, tüm alet ve ürünleri geride bırakılarak terk edilmiş olduğu bu mekânda
da görülmektedir. Geçen sene bu işlikte bulunan 215 adet neredeyse bütün
durumda objeye, 2014 kazılarında 164 adet yeni buluntu eklenmiştir.
Çömlek işliği ile ilgili buluntuların yanı sıra, iki adet çömlekçi fırını da açığa çıkarılmıştır. Bunlar işliğin önündeki yükseltilmiş kaldırımın üzerinde yer
alır. Bu fırınlar olasılıkla kalıp yapan bu işliğin son evrelerinde kullanılmıştır.
Fırınlardan birisi, son evrede kireç fırını olarak işlev görmüştür (Şekil: 9).
Buluntuların dağılımı ve türü bu işlikte günlük işlemlerin yeniden kurgulanmasına olanak sağlar. İşliğin aniden terk edilişi, dramatik yangın ile aynı
dönemde gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Bu yangınla, alanın batısındaki
konut tahrip olmuş ve yanındaki tekstil işliğinde de çalışmalar sonlanmıştır.
Çömlekçi işliği M.S. 6. yüzyılda terk edilidiğinde, mekânı yemek pişirme faaliyetleri için yeniden düzenlenmiştir. 2013’te batı mekânda bir ekmek fırını
ortaya çıkmıştır. 2014’te de doğu mekânın GD köşesinde kemerli bir niş içinde bir mutfak bulunmuştur. Mutfağın içinde bir dibek taşı (Geç Hellenistik/
Erken Roma taştan yontulmuş bir kül kabı, dibek taşı olarak kullanılmıştır)
ve iyi korunmuş durumda bir ocak düzeneği açığa çıkmıştır. Bu ocağı kurabilmek için gerekli olan düz zemin, çömlek işliğinde kalmış olan yeşil kil
yayılarak elde edilmiştir. Ocak düzeneğinin kendisini yaparken köşelerde ve
arka yüzde düzgünce, orta boy moloz taş kullanılmıştır. Ana gövde ise tuğla
ve kiremit parçaları çamur harç ile örülerek oluşturulmuştur (uzunluk 1.35
m., en 0.7 m., yükseklik 0.35 m.). Ocağın üzerinde dairesel üç yuva yer alır;
üzerlerine konan kaplar altta yanan ateşle ısıtılır (Şekil: 10).
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Kazıların diğer odağı olan kaldırımın doğu kısmında hangi etkinliklerin
yer almış olduğu belli değildir. Zemin kotu bir önceki evreyle hemen hemen
aynı seviyede kalmıştır. Çömlekçi işliğinin hemen önündeki alan güneye
doğru genişletilmiş ve caddenin bir kısmını işgal etmiştir. Böylelikle yaklaşık
8m x 8m’lik bir mekân elde edilmiştir. Bu ek için yapılmış olan dolgu M.S. 6.
yüzyıla tarihlenmiştir.
Burada yer almış olan kamusal yapının güneyindeki alan ve kaldırımı da
2014 yılında açığa çıkarılmıştır. Buradan Tiyatro’dan aşağıya doğru inen ve
kentin Yukarı Agora kısmına bağlanan cadde geçmektedir. Kazılan alanın
doğusunda cadde 8-9°’lik bir eğime sahiptir ve benzer ebatta taş döşeme ile
kaplıdır. Caddenin tamamı düşünüldüğünde, bir küçük meydandan (esplanade) bahsetmek mümkündür çünkü eni çalışma alanımızda yaklaşık 18 m.’ye
ulaşır. Eksik döşeme taşlarının olduğu noktalarda yapılan sondajlar, M.S.
yaklaşık 100 ila yaklaşık 200 yılları arasına dağılan karışık sonuçlar vermiştir.
Caddenin kronolojisinin netleşmesi için daha çok kazı yapmak gerekir. Cadde, alanın M.S. 6. yüzyılda terk edilişine kadar kullanımda kalmıştır. Bazı eksik döşeme taşları dışında, aslında kullanıldığı süre boyunca caddede küçük
bazı onarımlar ve değişiklikler dışında müdahale olmamıştır (Şekil: 11-12).

E.

PQ2 Kazıları
Johan CLAEYS
Duygu KARAKURT

PQ2 alanı 2011 yılından beri kazılmaktadır. Alan, Doğu Dış Mahalle olarak adlandırılan bölgede (Sagalassos’un mezarlık ve üretim sahası) jeofizik
taramaların verdiği sonuçlara dayanılarak seçilmiştir. Burada, Doğu Dış
Mahalle’nin merkezinde ve iki yolun kesişiminde görülen dikdörtgen planlı
yapının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca, kuzey ve doğudaki çömlek işliklerinden farklı olarak bu yapıda seramik fırını görülmemiştir. Yapının
yönelimi, ebatı ve güney ve güneydoğusundaki başka bazı anıtsal yapılara
yakın konumu bunun (yarı) kamusal işlevi olan bir bina olabileceğine işaret
etmiştir. Başlangıç hipotezi, binanın collegia (mesleki birlikler) için yapılmış
dernek binası (scholae) olduğu üzerine kurulmuştur. Önceki kazılar ana ya-
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pının sınırlarını ve kabaca yapım ve kullanım evrelerini belirlemiş ancak bu
hipotezi çürüten veya doğrulayan sonuçlar sağlamamıştır.
2014 yılı kazılarında yapının iç mekânlarına odaklanılmıştır (Şekil: 13).
Yapının kullanımında iki ana evre belirlenmiştir. Her evredeki müdahaleler
binanın plan şemasında ve amacında önemli değişikliklere işaret eder. Özgün
yapı M.S. 1. yüzyılın ortasında inşa edilmiştir (Şekil: 13). Yapı neredeyse kare
planlıdır (K-G 12.5 m. x D-B 10.30 m.) ve yalnızca kuzey duvarında bir girişe
sahiptir. Merkezinde bir çeşme/su haznesi yer alır. Bu binanın kesin işlevi
henüz belirlenememiştir. Ancak bu göreceli olarak anıtsal özellikler taşıyan,
Doğu Dış Mahalle’nin merkezindeki bina ve içindeki çeşmenin önemli bir rol
üstlenmiş olduğu belirgindir. Bu yapının içindeki su unsuru, kült ilişkili şekilde yorumlanabilir. M.S. 1. yüzyılın sonları ve 2. yüzyılın başlarında yapı
güneye doğru büyütülmüştür ve yeni yapılan güney duvarından ikinci bir
giriş sağlanmıştır (özgün güney duvar zemin kotu altına dek sökülmüştür).
Bu evrede çeşme hâlâ kullanımda olmuş olmalıdır; çünkü havuzdan çıkan
ikinci bir çıkış hattı suyu yeni güney duvarın altından geçerken dışarı taşımıştır. Yine bu kanıta istinaden, binanın güneye büyütüldüğü bu evrede özgün
işlevinin değişmemiş olduğu tahmin edilebilir.
İkinci evrede, M.S. 2. yüzyılın ilk yarısında, çeşitli yeni iç bölme duvarları inşa edilmiştir. Bu duvarlarla, yapının kuzey yarısı birbiriyle kabaca aynı
ebatta üç odaya bölünmüştür (Şekil: 13). Özgün kuzey giriş, bu mekânlardan
yalnızca ortadakine açılır olmuştur. Orta mekân diğer mekânlara da geçiş
vermez. Bu iç duvarlar, merkezi havuza su sağlayan pişmiş toprak künk hatlarını keser. Bu nedenle bu evrede havuzun ve olasılıkla tüm yapının özgün
işlevinin değişmiş olduğunu önermek mümkündür. Havuzun üst kısımlarının sökülmesi de aynı evrede gerçekleşmiş olmalıdır. Binanın bu evrede kavuştuğu durum M.S. 2. yüzyıl ve M.S. 3. yüzyılın ilk yarısı boyunca değişmeden kalmıştır.
M.S. 3. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, binanın içinde büyük bir toplu yemek
verilmiştir. Düzinelerece konuk bu yemeğe katılmıştır ve ziyafet sofrasında
kalanlar, çanak-çömlekleriyle ve sofrda yer alan her türlü obje ile olduğu gibi
korunmuştur (Şekil: 14). Daha önceki benzer ziyafetlerin atıkları, binanın
doğu duvarının dışında atık katmanları olarak ortaya çıkmıştır. Bundan da,
bu binada düzenli olarak bu tür toplu yemekler verildiği anlaşılmaktadır.
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Bu toplu yemeklerin büyüklüğü, süresi ve düzeni; ayrıca yapının konumu,
homojenliği ve kullanılmış sofra kapları ve çanak çömleğin türü, bu binanın
yukarıda bahsi geçen bir meslek grubu (collegia) veya organize bir topluluğun
(kült, mezar veya etnik bazlı) etkinlikleri için kullaılmış olduğunu gösterir.
Burada toplanmış grup veya grupların tam niteliğini teyit edecek epigrafik
buluntumuz yoktur; ancak ele geçen buluntular yapının ikinci evrede bir
schola olarak tanımlanmasına imkan sağlar niteliktedir.
Bu ‘son yemek’ten hemen sonra bahsi geçen odalar bilinçli şekilde geri
doldurulmuştur. Yapının kalanının sökülmesi ise takip eden yüzyıllar içinde
gerçekleşmiştir. Bu noktada başka toplu etkinlik izine rastlanmamıştır. Ama
bazı müdahaleler (çabucak yapılmış bir zemin, geçici yemek pişirme düzenekleri vb...) olasılıkla yapının sökülmesi ile ilişkili bazı faaliyetlere işaret
eder. Açmadaki son müdahale Erken Bizan Dönemi’ne tarihlenir. Bu evrede
daha üst kota, bariz şekilde farklı yönelimde bazı kuru duvarlar inşa edilmiştir. Bu olasılıkla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı bir evredir.
F.

Sagalassos Yakınlarındaki Kaya Mabedi’nde Kurtarma Kazıları
Peter TALLOEN
Hacı Ali EKİNCİ

2014 kazıları sırasında, Sagalassos ören yerine yakın, kaçak kazı yapılmış
ve çok sayıda pişmiş toprak figürin çalınmış olan bir kaya kovuğunda Burdur Müzesi ile işbirliği içinde kurtarma kazıları yürütülmüştür (Şekil: 15). Bir
antik kült alanı olduğu buluntuların türü ve sayısından belli olduğu için bu
alana Kaya Mabedi (RS) kodu verilmiştir.
Güney Alanı
Güney Alanı muhtemelen madeb alanına girişi oluşturan bir mekândır ve
“Oda 1” olarak tanımlanmıştır. Bu kabaca dörtgen şeklindeki “oda” GD-KB
yöneliminde, 4.15 m. uzunluğunda ve 1.20 m. genişliğindedir. Duvarları kireçtaşı anakayadan kısmen oyularak elde edilmiştir. Bu koridorumsu açıklığın kuzey ucunda hem doğuya hem de batıya devam eden ve günümüzde
tavandan yıkılmış olan kireçtaşı bloklar nedeniyle girişin mümkün olmadığı
uzantılar mevcuttur.
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Bu alanın yüzeyinde, aralarında M.Ö. yaklaşık 200 ile M.S. yaklaşık 250
yılları arasına tarihlenen parçaların yanı sıra bir kısım Bizans dönemi seramik kırıkları yer alan buluntular saçılmıştır. Aralarında çoğunlukla tanrıça
Aphrodite’nin çeşitli betimlemelerinin bulunduğu çok miktarda parçalanmış
pişmiş toprak figürin ele geçmiştir. Athena, Hygieia, Isis, Kybele ve Tyche
gibi diğer tanrıçaların yanı sıra, çok sayıda kadın figürü büstü parçaları da
mevcuttur. Erkek tanrılardan yalnızca çocuk-tanrı Eros ve Hermes bulunmuştur. Bu buluntular haricinde cam kap parçaları, hayvan kemikleri ve bir
deniz kabuğu da ele geçmiştir.
Altta, daha önce yapılmış kaçak kazıların birikimleri ortaya çıkmıştır.
Bunların içinde de aynı dönemlere tarihlenen, çok sayıda çömlek parçası ve
pişmiş toprak heykelcik ele geçmiştir.
Oda 1’in kuzey uzantısında küçük bir çukur dolgusu kazılmıştır. Bunun
içinde M.S. 12.-13. yüzyıllara ait çömlek parçaları, hayvan kemiği, kül ve kömür bulunmuş; bunlara dayanarak mağara içinde yemek pişirilmiş olduğu
sonucuna varılmıştır. Çukurun içine kazılmış olduğu taban alt katmanının
içinde de Orta Bizans Dönemi’ne ait seramikler, M.Ö. 200- M.S. 250 aralığına
ait malzeme ile birlikte ele geçmiştir.

Kuzey Alanı
Kazının Kuzey Alanı, Kaya Mabedi’nin kuzey ucunda yer alan Oda 2 olarak tanımlanan ikinci bir mekânı içerir. “Oda 1”in aksine “Oda 2”’de belirgin
taş oymacılığı izleri görülmemiştir. buraya geçiş hazırlanmış bir girişten değildir ancak yukarıdaki bir oyuktan girmek mümkündür. Burası doğal bir
süreçte meydana gelmiş üçgen biçimli bir mekândır. Tepeaçısı güneydoğuya yönelmiş bu üçgenin, yan kenarları 2.00 m. – 2.20 m. ve tabanı yaklaşık
1.00 m. uzunluğundadır. Doğu ve batı yönlerinde ek girintiler mevcuttur. Bu
mekândaki yüzey malzemesi önceki kaçak kazılarla ortaya çıkmıştır ve çok
sayıda çömlek ve pişmiş toprak figürin parçası içerir. Buluntuların kronolojisi
ve tipolojisi Oda 1’de bulunanlar ile uyumludur. Altında daha önce kazılmış
malzeme tabakası bulunmuş, buradan da benzeri pişmiş toprak kap ve figürin
içeriği gün ışığına çıkarılmıştır. “Oda 2’nin doğu kısmında bir gediğin içinde
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kaçak kazılarca dokunulmamış gibi görülen bir seri depozit bulunmuştur.
Odanın bu bölümünde mevcut olan yüzey toprağı içinde Hellenistik ve Roma
İmparatorluk Dönemi’ne ait pişmiş toprak kap ve figürinler, cam kaplar ve
kemik saç tokaları bulunmuştur. Bu tabaka, içeriğindeki seramik buluntular
M.S. 1. yüzyılın sonu ve 2. yüzyılın başlarına tarihlenen sıkı bir birikim katmanının üzerinde yer almıştır. Arkeolojik kayıtları tahrip eden kaçak kazılara
rağmen, Kaya Mabedi’nde 2014 yılında ekibimiz tarafından yürütülen kazılar
beklenmedik derecede zengin sonuçlar vermiştir. Bu mağara-vari kompleks
ve burada yer almış olan etkinlikler hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır.
elde edilen buluntulardan, Kaya Mabedi’nin M.Ö. 3. yüzyılın sonu-2. yüzyılın başlarından M.S. 13. yüzyıla kadar kullanıldığını göstermiştir. Arada, M.S.
3. yüzyılın ikinci yarısı ile M.S. 8. yüzyıla uzanan evrede kullanılmamıştır.
3.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Yukarı Agora alanında restorasyon çalışmalarının amacı burada uzun yıllar
devam etmiş arkeolojik kazıların ve onarım ve ayağa kaldırma çalışmalarının
tamam erdirilmesidir. Proje dahilinde Yukarı Agora’da ve çevresinde yıkılmış
durumdaki anıtsal yapıların - 4 onursal sütun, 3 anıtsal giriş kapısı, Prytaneion
(Güneybatı Binası), Kuzeydoğu Binası, portikolar ve onursal anıtlar ve heykel kaideleri - özgün elemanlarının elverdiği ölçüde ayağa kaldırılması, agora
zemininin düzenlenmesi planlanmıştır . Çalışmaların nihai amacı kentin en
önemli merkezi olan Yukarı Agora’yı tüm anıtlarıyla bütünselliğe kavuşmuş
kentsel bir mekân olarak ziyaret tecrübesine katmak ve Sagalassos’un yüzyıllara yayılan tarihini burada etkin şekilde aktarmaktır. 2014 yılında, daha önce
restorasyonuna başlanmış olan ‘Kuzeydoğu Kapısı’, agoranın güneybatı köşesinde yer alan ‘Güneybatı Onursal Sütun’ ve agoranın güneydoğu girişini
sağlayan ‘Güneydoğu Kapısı’ yapılarına odaklanılmıştır.
A.

Kuzeydoğu Kapısı
Semih ERCAN

Yukarı Agora’ya KD’dan girişi sağlayan, M.S. 2. yüzyıla tarihlenen tonoz
şeklindeki yapının onarımına 2012 yılında başlanmıştır. Tonoz 15’i doğu, 15’i
batı yüzde, üç tanesi de ortada olmak üzere, 33 adet kemer taşı ile inşa edil-
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miştir. Açıklığı 4.75 m, derinliği ise 2.40 m’dir. 2013 yılında mevcut blokları
onarılıp, tonoz deneme amacıyla yeniden ayağa kaldırılmıştır. 2014 yılında ilk
etapta, bloklar arasında yer alan açıklıkları kapatabilmek için tonozun doğu
cephesinin bazı bölümleri sökülüp, yeniden kurulmuştur. Tonoza ait blokların tamamı mevcutken, tonozun yanlarında ve üstünde yer alan bloklardan
pek azı bulunmuştur. Tonozun yan kısımlarda yer alan bloklardan yalnızca beşinin kesin yerleri belirlenmiştir. Tonozun üst düzenine ait bloklardan
yalnızca dört arşitrav ve bir korniş bloğu mevcuttur. 2014 yılı çalışmaları sonucunda, yapının ne kadarının ayağa kaldırılabileceği yaklaşık olarak ortaya
çıkmış olup, tüm belgelenmesi tamamlanmıştır.

B.

Güneybatı Onursal Sütun
Semih ERCAN

İmparator Augustus döneminde (M.Ö. 23 - M.S. 14), agoranın yeniden
düzenlemesini yaptıran hayırsever Sagalassoslular adına inşa edilen ve özgün halinde bu kişilerin bronz heykellerini taşıyan yaklaşık 12 m. boyundaki
onursal sütunlar, agoranın 4 köşesinde yer alır. Deprem sonucunda tamamen
yıkılmış olan bu onursal sütunlardan, ‘Güneybatı Onursal Sütun’un restorasyonuna 2014 yılında başlanmıştır. Onursal sütuna ait blokların tamamı mevcuttur ve eksik kısımları fazla değildir. Ancak sütunun podyumu ve zemini
oldukça zarar görmüştür. İlk etapta podyumu ve zemin döşemesi belgelenip
sökülmüştür. Agora sdöşeme blokları ve podyumun en alt sırasındaki bloklar onarılıp bağlantıları yapılarak yeniden yerlerine konmuş, blokların arasındaki boşluklar kireç harcı ile doldurularak zemin güçlendirilmiştir. İkinci
etapta sütuna ait diğer bloklar, camelyafı-epoksi sistemi kullanarak, kırık parçalarının birleştirilmesi ve çatlakların tamir edilmesi ile yapısal bir bütünlüğe
kavuşturulmuş, böylece sütunu yeniden ayağa kaldırabilmek için tamamlanması gereken eksik kısımlar da ortaya çıkartılmıştır. Bloklardaki eksik
kısımların yerine, uyumlu kireçtaşında yeni parçalar hazırlanmış ve özgün
taşla birleştirilmiştir. Son aşamada bloklar, depreme karşı tasarlanmış olan
‘karbon fiber-epoksi’ dikey bağlantılar ile birbirine bağlanarak nihai yerlerine
yerleştirilmeye başlanmıştır. Depremin sütun üzerindeki etkisini mümkün
olduğunca azaltmak amacıyla yapının podyum kısmında ve blokların ara-
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sında, ‘neopren’ deprem izolasyon sistemi kullanılmıştır. 2014 yılı çalışmaları
sonunda, toplam 22 bloktan oluşan anıtsal sütun, blokların onarılmasından
sonra, üstten son üç blok haricinde birbirlerine bağlanarak ilk kez yeniden
ayağa kaldırılmıştır. Yeni eklerin profillerinin yerinde bitirilmesi ve yüzey
çatlaklarının estetik kireç harcıyla doldurulması ile anıtsal sütunun restorasyonu 2015 yılında tamamlanacaktır.

C. Güneydoğu Kapısı
Ebru TORUN
2014 sezonunda, Yukarı Agora’nın yıkılmış durumdaki GD anıtsal giriş
kapısının kazısının tamamlanması, belgelenmesi ve onarımına başlanması
hedeflenmiştir (bkz. bu raporun 2.B. bölümü). 2010-2013 sezonlarında agoranın Güneybatı Kemeri, özgün taşları kullanılarak yeniden ayağa kaldırılmıştır. Güneydoğu girişte yer alan, yine Claudius’a ithafen yapılmış ve M.S.
43’e tarihlenen benzer bir anıtsal kemerin de yeterli özgün taşının mevcut
olduğu ve onarılarak ayağa kaldırılabileceği tahmin edilmiş ve 2014 yılı programı bu doğrultuda oluşturulmuştur. Yukarı Agora’nın güneydoğu köşesinde yalnızca bu kemer değil, başka anıtsal yapılara ait mimari elemanlar da
üst üste yıkılmış durumda bulunmuştur. Hellenistik bir anıtsal yapının batı
ve güney duvarları, agoranın Güneydoğu Onursal Sütun’u ve Macellum’un
kuzey duvarına ait yıkılmış taşlar burada karışık bir yığın oluşturmuştur.
Bu nedenle bu açmalarda kazılara paralel, özel bir mimari belgeleme tekniği
kullanılmıştır. Taşların kazı sırasında bulundukları konumlar total station ile
ölçülüp çizilmenin yanı sıra, her katmanda taş durum planları üç boyutlu
yüzey modeli oluşturan fotogrametri tekniği ile de modellenmiştir. Taşların
tekil belgelenmesinde de geleneksel eskiz ve ölçümlerin yanı sıra, örtüşen dijital fotoğraflardan elde edilen modelleme yönetmine geçilmiştir. Bu sayede
herbir mimari parçanın, yüzey dokusu taşıyan modeli ve ortografik mimari
çizimleri elde edilmektedir. Sezon sonunda GD Claudius Kemeri’nin in situ
payelerinin rölövesi de tamamlanmıştır. Kemere ait, önceki yılların kazılarında ele geçmiş bloklarla, 2014 kazılarında bulunanlar üzerinde onarım çalışmaları da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Kemere ait blokların yüzeyini
kaplayan biyolojik oluşum orta basınçlı sıcak su ile yıkanarak temizlenmiştir.
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Ardından, herbir mimari parçanın yapısal çatlakları cam elyafı dikiş çubukları ile güçlendirilmiştir. Mimari parçalardan birbirine uyan bloklar belirlenmiş
ve bunların da büyük kısmı 2014 sezonunda bütünlenmiştir. GD Claudius
Kemerine ait mimari parçaların birbirleri ile ve yapı ile ilişkileri de 2014 yazının çalışma odaklarından birisi olmuştur. Sezon sonunda, mevcut tüm parçaların yapıdaki yeri belirlenmiş ve bunlar deneme amacıyla kısmen yerde kurulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda kemeri oluşturan 11 adet kemer taşının
hepsinin, kemer duvarını oluşturan kesme taş blokların biri hariç tamamının
mevcut olduğu anlaşılmıştır . Anıtın yerinde kurulmasına 2015 sezonunda
başlanacaktır.
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Şekil 1 : 2014 yılı çalışmalarının yerlerini gösteren plan.

Şekil 2: Yukarı Agora, döşeme altı kazılarının yerlerini gösteren plan.

101

Şekil 3: Açma 3’te M.Ö. 2. yüzyıl yürüme kotu.

Şekil 4: Açma 4’te, M.Ö. 3. yüzyıl sonu ve M.Ö. 2. yüzyıl başına tarihlenen, ofiyolit kil katmanı
içindeki dolgu.
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Şekil 5: Kazılar başlamadan önce Güneydoğu Kazıları alanının genel görünümü.

Şekil 6: GD binasının ve GD Cadde’nin GB’dan görünümü.

Şekil 7: Roma Hamamı planı üzerinde 2104 yılı kazı
sektörleri.
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Şekil 8: Palaestra güney kısmının yıkım katmanı.

Şekil 9:

Üzerinde iki çömlek fırını yer alan kaldırımın GB’dan görünümü.

Şekil 10: Doğu odadaki mutfak düzeneğinin önden
görünümü.

104

Şekil 11: Arkada Kütüphane’nin Doğusu (LE) açmaları ve önde Caddenin eksik döşeme taşlarına güneyden bakış.

Şekil 12: Önde Cadde ve arkada Kütüphane’nin doğusu açmalarına bakış.

Şekil 13: PQ2 alanının 2014 sezonu sonunda genel
planı.
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Şekil 14: PQ2 yapısının içine GB’dan bakış. Solda ziyafetin kalıntıları, ortada çeşme/havuz ve
sağda güney giriş kapısı.

Şekil 15: Kaya çıkıntısının kuzeyden görünümü.
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SOLİ POMPEİOPOLİS 2014 KAZILARI
Remzi YAĞCI*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 17.06.2014 tarih ve 94949537-160.01 (07)118041 sayılı izni
ve maddi desteği ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Soli-Pompeiopolis Antik Kentinde 2014 yılı kazı sezonu 18.07.2014-29.08.2014 tarihleri arasında 2 Prof.
Dr., 3 Yrd. Doç. Dr. (2 Arkeolog, 1 Mimar), 1 Harita mühendisi, 12 Arkeolog
(2 çizimci), 2 Mimarlık öğrencisi, 3 Arkeoloji öğrencisi (1 çizimci), 1 Restoratör
ve 30 işçiden oluşan ekip ile gerçekleştirilmiştir. Bakanlık Temsilcisi olarak
kazıya Kayseri Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Gökhan Yıldız katılmıştır.
Toplam 90 bin lira (70+20) ödenek kullanılmıştır. Mezitli Belediyesi lojistik
destek (yemek, servis, iş makinesi vb.) vermiştir.
2014 kazı sezonunda önceki yıllarda olduğu gibi iki alanda;
A. Soli Höyük,
B. Sütunlu Caddede çalışılmıştır.
A. SOLİ HÖYÜK
Soli Höyükte kazı çalışmaları, 18.07.2014’te başlatılmıştır. 2014 kazı sezonunda çalışılan plan kare ve servis yolları: E6, E6 /F6 Servis Yolu, E6, E7,
F6, F7 genel temizlik, F4/F5 Servis Yolu, F6, F7, F8, G4, G4/F4, G4/G5, G5,
G5/G6 Servis Yolu, G5/H5 Servis Yolu, G6, F6, G6/F6 Servis Yolu, H4’tür
(Resim: 1). “Arkaik Teras” olarak adlandırılan bu plan kareler Soli Höyük’te
İ.Ö. 7-6. yüzyıllardaki kolonizasyon dönemini; buluntular açısından da Geç
Geometrik, Oryantalizan ve Arkaik Dönemleri kapsamaktadır. Plan karelere
göre önemli buluntular aşağıdaki gibi sıralanabilir.
*

Prof. Dr. Remzi YAĞCI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, İzmir/TÜRKİYE.
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E6
Düzgün kesme bloklarla oluşturulan “A duvarı” blokları 2,65 m. uzunluğunda ve 46 cm. genişliğinde olup korunmuş hali ile bir ‘L ‘formuna sahiptir.
Kuzeybatı-güneydoğu yönündeki “A duvarı” bloklarının çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında buluntular yoğunluk oranına göre değerlendirildiğinde, yoğun miktarda Geometrik dönem buluntuları gelirken; açma içerisinde
az miktarda Arkaik ve Erken Klasik dönem buluntuları görülmüştür. Ayrıca
kırık bir çakmak taşı bıçak (Resim: 2) ile amorf obsidyen (17.69 m.) bir nesne
bulunmuştur.
A duvarının kuzeyinin açılması ile birlikte duvarın yapımında iki farklı
tipte (Blok ve dere taşı) kullanıldığı ve duvarın bir tahribat sonucu tamir gördüğü ya da blok taşlı alanın bir kapı eşiği olduğu sanılmaktadır. Bu alanda
bronz süs eşyaları ve metal parçalarına, 3 adet kuşlu kâse parçasına rastlanmıştır (Resim: 3).

F6
Geç Geometrik Döneme ait mutfak kaplarına ve bir adet kesit içerisine
düştüğü sanılan, üzerinde üzüm ve sarmaşık dalları bulunan batı yamacı seramik parçası ve yaban keçisi stilinde yerel üretim bir oinokhoe gövde parçası
bulunmuştur (Resim: 4).

G5/G6 Servis Yolu
18,83 m. seviyesinde 10 cm. kalınlığında sıkıştırılmış kireç ile yapılmış bir
tabanın varlığı tespit edilmiştir. Taban kuzey batı güney doğu uzantılı olduğu ve güney doğu yönünde bir yükselme göstermekte olduğu görülmüştür.
Taban üzerinde çok sayıda günlük kullanım kap parçaları ile üzerinde sola
dönük sakallı Dionysos betimi bulunan kırmızı figür krater parçası (Resim: 5),
bununla birlikte bir adet ağırşak bulunmuştur. G5/G6 servis yolunun önemli
buluntularından birisi de ağız kenarı dalga bezemeli bir Ionia kâse parçasıdır
(19.78-18.64) (Resim: 6).
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G4/F4 Servis Yolu
19.86 m. seviyesinde çalışmalara başlanılmıştır. Servis yolunun kuzeybatı
bölümünde Roma Dönemi Tiyatrosunun blokları ortaya çıkarılmıştır. Seviye
inme çalışmaları sırasında Geç Yaban Keçisi Stilinde (± İ.Ö. 600) yılına tarihlenebilecek lotus bezemeli gövde parçası ve yoğun olarak Geç Tunç Çağı ve az
miktarda Klasik döneme tarihlenen seramik parçaları bulunmuştur.
G4
19.79 m. seviyesinde başlanılmış Klasik ve Arkaik Döneme tarihlendirilebilecek seramik parçalarının bir kontekst oluşturmadığı anlaşılmıştır. Bunun
nedeni açmanın kuzey batı yamacının Roma bloklarına dayanması ve antik
dönem içerisinde alanın ağır tahribata uğramasıdır. Seviye inme çalışmaları
sırasında Roma Dönemi Tiyatrosuna ait bir bloğa ulaşılmıştır.
G4’te Arkaik terasa ait önemli bir buluntu bir dere taşı döküntüsünün içinde Arkaik Dönem yumurta dizisi bezemeli, pişmiş toprak çörtendir (Resim:
7). Ayrıca tümlenebilir çatı kiremiti parçalarına, bir meander motifli kiremit
parçasına, bir mühürlü amphora kulpuna, yine yoğunluklu olarak Arkaik
Dönem şeritli bantlı seramik parçaları ile yerel üretim günlük kullanım kaplarına ait ağız, gövde, kulp, kaide parçaları açığa çıkarılmıştır (19,05 m.).
2014 yılında Arkaik Teras’ta bulunan bütün mimari terra cottaların yeniden kurma denemesi yapılmıştır (Resim: 8). Bu denemede Soli’de bulunan ve
üst yapıda kullanılan hem Korinth hem de Lakonia tipinde çatı kiremitleri ile
yan cephelerdeki bezemeli mimari terra cottalar birlikte yer almıştır.
Özetle Soli Höyük’te 2014 yılındaki kazı çalışmaları “Arkaik Teras” olarak
adlandırılan Höyüğün kuzey doğusunda sürdürülmüştür. Arkaik terasta İ.Ö.
7-6. yüzyıllara ait anıtsal yapılar, bir tapınağa ait olması gereken bir podyum
ve çevresinden gelen mimari terra cottalar Soli’nin kolonizasyon Dönemini
yansıtmaktadır. Mimari terra cottalar tapınak benzeri anıtsal yapılara ait olmalıdır. Mimari terra cottalar üzerinde işlenen mitolojik sahneler antik kaynaklara göre bir Rodos Lindos kolonisi olan Soli’nin Doğu Grek bağlantısını
ön plana çıkarmaktadır. Bunlar içinde işlenen başlıca temalar farklı üsluplarda işlenmiş ve atölyelerde üretilmiş Theseus-Minotauros savaşı ile karşılıklı
sfenslerdir. Çerçeve süslemesi olarak da Ion kymationu ve meander motifleri
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kullanılmıştır. Ayrıca bu sahnelerden bazılarında doldurma bezemeleri de
yer almaktadır. Bu buluntular İ.Ö. 7-6. yüzyılda akropolde yerleşmiş Athena
kültü ile ilişkili bir Grek kolonisinin varlığını ortaya koymaktadır.
Arkaik tabakanın altından gelen malzemeye göre: Soli Grek kolonizasyonunun başladığı Geç Geometrik bir dönem yaşamıştır. Seramikler üzerinde
görülen tek renkli ve iki renkli iç içe daire motifli amphora parçaları Soli’nin
Batı Anadolu, Ege adaları ve Kıbrıs ile bağlantısını; Klasik Dönem Dionysos
betimlemeli kırmızı figür kap parçası ise Soli’nin Atina ile olan ilişkisini kanıtlamaktadır.
B. SÜTUNLU CADDE
2014 kazı sezonunda Sütunlu Cadde’de kazı çalışmaları, 2013’te olduğu
gibi restore edilen güney ucunun kuzeyindeki açmalarda 18.07.2014’te başlatılmıştır ve BCDE (Resim: 9-10) serisinde 9 (5x5m.lik) plan karede çalışılmıştır. 2014’teki kazı çalışmaların amacı, güney ucunda gerçekleştirilen restorasyonun (Resim: 10) kuzey yönünde sürdürülebilmesine yönelik arkeolojik kazı
ve temizliktir. Bu çalışmalarla Severuslar döneminde gelişimini tamamlayan
Roma sütunlu caddesi orta erimde ayağa kaldırılması tasarlanmaktadır.
2014’te kazılan plan kareler: B 10–11, C 13, C 14, D13, D 14, E 6, E 12, E13, E 14
tür. Bu plan karelerden önemli olanlarının özelliklerine aşağıda değinilmiştir.
B10-11
Soli Pompeiopolis sütunlu caddesi batı portikosu üzerinde 2013 yılında
çalışması yapılmış ancak blok taş altlarındaki döküntü toprakları kaldırılmamış olan alanda 11.08.2014 tarihine kadar süren çalışmalar boyunca B10 plan
karesi içerisinde korozyonlu 3 sikke açığa çıkarılmıştır ve Sütunlu Caddenin
batı portikosu önünde görülen künk sırası tamamıyla ortaya çıkarılmıştır.
C 13
C13’te yapılan kazı çalışmaları sırasında 1 mermer heykel ayağı parçasına
ve kapağı parçasına, 1 küçük boyutlu mancınık güllesine ve 3 sikke açığa çıkarılmıştır.
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C13’teki seramik buluntularına bakıldığında genel olarak Roma dönemi
günlük kullanım kaplarına ait parçalar ve döküntü çatı kiremidi parçaları olarak sınıflandırılabilir. B14 ve C14 plan karelerinde yapılmış olan çalışmalarda
elde edilen verilere göre C13 plan karesinde ortaya çıkarılmış olan blok taşın
cadde tabanına ait olduğu anlaşılmıştır.

C14
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesinin orta sırasında bulunan C14 plan
karesindeki çalışmalar 5,26 m. seviyesinden başlamıştır. 4,72-4,49 m. arasında
1 adet bronz sikke açığa çıkarılmıştır. C14 plan karesi çalışmaları 16.08.2014
tarihinde 4,17 m. seviyesinde sona ermiştir.
Plan karede yapılan çalışmalar sonucunda plan kare içerisinde bir adet
mortar parçası dışında nitelikli seramik buluntusu görülmemesi dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra bu alan içerisinde döküntü çatı kiremidi parçalarının
yoğun olduğu gözlemlenmiştir. C14 plan karesi içerisinde herhangi bir mimari öğe görülmemiştir. Bu plan kare zemininde kireç yapılı taban kalıntıları
açığa çıkarılmıştır. Bu kireç kalıntısının cadde tabanına ait blok taşların zemini olduğu anlaşılmaktadır.

D13
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesinin güney kısmında bulunan D13 plan
karesindeki çalışmalar 4,65 m. seviyesinden başlamıştır. D13 plan karesinin
en önemli buluntusu II. yüzyıl sonu III. yüzyıl başına tarihlenen 1 Korinth sütun başlığıdır (Resim: 12). Buna ek olarak plan karede görülen başlık etrafında
çok sayıda düşük kemer bloğuna da rastlanmıştır. D12 ve D13 plan kareleri içerisine güneydoğu-kuzeybatı yönünde devrilmiş olan sütunun tambur
altlarında temizlik çalışması sırasında tamburların altında 3 adet sikke açığa
çıkarılmıştır. Sikkelerden okunabilir olanı (üst) Geç Roma (IV. yy.)’a tarihlenmektedir.
Sikkelerin yanı sıra D 13’te kemik ve Roma dönemi nitelikli seramik parçalarına, ayrıca bir de seramik cürufuna rastlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında
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3,93 m. seviyesinde plan karenin orta kısmında kuzey güney yönlü uzanan
künk sırası ortaya çıkarılmıştır.

D14
D14 plan karesindeki kazı çalışmalarında az sayıda nitelikli seramik, bir
tümlenebilir kandil, bir ağırşak ve bir yunanca yazıtlı kiremit parçası açığa
çıkarılmıştır. Plan karedeki çalışmalar sonucunda plan kare içerisinde mimari
bir bütünlük yoktur. Plan kare içerisinde yoğun bir şekilde düşük kemer taşları açığa çıkmıştır.

E6
Sütunlu caddenin güney ucunda bulunan ve 2001 /2002 yıllarında kazı
çalışması yapılmış olan E6 plan karesindeki ‘U’ biçimli yapının latrinada ayrıntılı kazı başlatılmıştır. Latrina havuzunun dış kanalındaki duvar sıva kalıntılarına iç kısımda da rastlanmıştır (Resim: 13) Temizlik çalışması sırasında ise havuzun batı iç kısmında ve altta iki pithosun varlığı belirlenmiştir.
Plan karedeki çalışmalar havuzun kuzeybatı iç kısmında rastlanan pithos içi
temizlenmiştir ve 3,19 m. seviyesine inilmiştir. Bu çalışmada pithos içerisinde, günlük kullanım kaplarına ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Buna ek
olarak tunçtan yapılmış nesne parçaları da görülmüştür. 3,19 m. seviyesinde
tabana rastlanmıştır. Diğer pithosta ise yine ilkinde olduğu gibi günlük kullanım kaplarına parçalara rastlanmıştır. Bu kazı sırasında bu pithosu kesen
bir diğer pithosun varlığı saptanmıştır. Şimdiki durumda pithosların işlevleri
kesin olarak tanımlanamamakla birlikte bir Roma dükkanının bodrumunda erzak küpü olarak kullanıldıkları sanılmaktadır. Roma dükkan duvarları
içerisindeki havuz yapısının ise daha geç bir dönemde bu pithoslar üzerine
yerleştirildiği görülmektedir. Plan kare içerisindeki seramikler genel olarak
İ.Ö. 1./İ.S. 1. yüzyıllara tarihlenmiştir. Böylece E6 plan karesinde yapılan
çalışmalar sonucunda havuzun oturduğu alanı çevreleyen duvarların Roma
dönemine ait olduğu ve alt seviyelerdeki seramik buluntuların İ.Ö. 1.- İ.Ö. 1.
yüzyıllara ait olduğu belirlenmiştir.
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Bu durumda E6’da Erken Roma İmparatorluk Döneminde bodrum katında kullanılan pithosların bulunduğu dükkanın, Geç Roma Döneminde işlev
değiştirerek latrinaya dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

E12
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi Doğu portikosu üzerinde yer alan E12
plan karesindeki çalışmalarda Plan karedeki çalışmalar sırasında 5,10 m. seviyesine kadar (yaklaşık 1 metre); Sütunlu Cadde E sırasında görülen döküntü
kiremit ve seramik yığınının sürdüğü gözlemlenmiştir. Bu seviyeler arasında
yapılan çalışmalar sırasında 9013 parça döküntü kiremit ve seramik parçasına
rastlanmıştır. Önemli buluntular arasında 1 adet kandil, bir adet yeşil sırlı
Bizans seramiği, tunç bir yüzük, pişmiş toprak bir kapak, mimari olarak bir
tavan kâseti, yöndeş iki künk sırası açığa çıkarılmıştır (Resim: 14).
Çalışmalar süresince plan kare içerisinde üst tabakada döküntü seramiklerin yanında Geç Roma dönemine ait, alt seviyelerde ise Roma Dönemi ve Geç
Helenistik Döneme ait seramik buluntuları görülmektedir.
Ortaya çıkarılan su ve kanal sistemlerinin Geç Roma dönemine ait olabileceği düşünülmektedir. Plan kare içerisinde görülen kurşun borunun ise
bu alandaki su siteminin varlığını kanıtladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca plan
karenin güneyinde ortaya çıkarılan blok taş yapılı duvarın, E11 plan karesinin
güney kısmında görülen duvarın karşılığı olduğu anlaşılmış ve bunun sonucunda E11 plan karesinin dükkân yapısı açıklığa kavuşmuştur.
E12’de buluntulara göre üstteki taban Erken Bizans Dönemine, alttaki ise
Erken Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir.
Özetle Pompeiopolis Sütunlu Cadde’de restore edilen Sütunlu Cadde güney ucunun kuzeyindeki plan karelerde ve 2002 yılında bulunan latrinada
koruma ve sergilemeye yönelik yaklaşık 250 metre karelik bir alanda kazıtemizlik çalışmaları yapılmıştır. Sütunlu Cadde’de kazı çalışmaları sırasında
Doğu portikosunun altında Geç Roma dönemine ait kireç tabanlar, Erken
Roma dönemine ait sıvalı ve basamaklı mekân tabanları, Korinth stilinde bitkisel bezemeli yeni bir sütun başlığı, İ.Ö. 66 Roma Erken İmparatorluk Döne-
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mi ile İ.S. 2-5. yüzyıla ait Geç İmparatorluk dönemi sikkeleri ile Helenistik seramik parçaları 2014’ün özellikli buluntularıdır. 2014 kazıları özellikle Roma
dükkanlarının mimari olarak iç mekân düzeni ile Cumhuriyet Dönemi’nden
İmparatorluk Dönemine kadar geçirdiği değişiklikleri anlaşılmasında yararlı
olmuştur. 2014 kazıları, alt yapı ile su kanal sistemdeki değişiklikleri göz önüne sermiştir. Örneğin erken dönemlerde pişmiş toprak su künkleri ile kanallar birlikte kullanılırken Geç Roma döneminde kurşun boruların kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Roma dükkanlarının altında güçlü bir Helenistik
tabakanın olduğu arkeolojik olarak bir kez daha belgelenmiştir. Pompeipolis
sütunlu caddesinde yapılan çalışmalar Roma döneminde önemli bir liman
kenti olan Pompeipolis’in sosyal ve günlük yaşamı ile Roma Dönemi ticareti
ve günlük yaşamı ilgili önemli kesitler vermiştir. Örneğin günlük kullanım
ve büyük depolama küpleri, bir havuz ile doğu portikosuna ait dükkanların
arasında bulunan latrina dükkanların çok yönlü işlevine ve işlev değişikliğine
arkeolojik olarak açıklık getirmektedir.
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Resim 1: Soli Höyük “Arkaik Teras” 2014.

Resim 2: E6 çakmaktaşı bıçak.

Resim 3: 2014 kuşlu kâselerinden bir parça.
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Resim 4: Yaban keçisi stilinde bir oinokhoe gövde parçası.

Resim 5: G5/G6 servis yolu Dionysos betimlemeli kırmızı figür parçası.

Resim 6: G5/G6 servis yolu dalga bezemeli Ionia kâse parçası (No.1).
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Resim 7: Yumurta dizisi bezemeli Arkaik çörten.

Resim 8: Arkaik Teras’ta bulunan mimari terra cottaların yeniden kurma denemesi.
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Resim 9: Sütunlu Cadde 2014 BCDE plan kareleri güney doğudan.

Resim 10: Sütunlu Cadde 2014 BCDE plan kareleri kuzey batıdan genel.
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Resim 11: Restore edilen Sütunlu Cadde güney ucu.

Resim 12: D13 Sütun başlığı ve sikkeler.
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Resim 13: E6 Latrina.

Resim 14: E12.
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2014 YILI PRİENE ÇALIŞMALARI
Hasibe İslam AKAT*
İbrahim Hakan MERT
Axel FILGES
Öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 2014 yılında Priene kazı ve araştırmalarına verdiği izin
ve destekten dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Priene’de 2014 yılı çalışmaları Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında geçekleştirilmiştir. Müze Müdür Vekili sayın Hasibe İslam Akat ve tüm müze personeline Priene kazı ve
araştırmalarına sağladıkları her türlü katkı ve uyumlu çalışmalarından dolayı
içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ören yerindeki çalışmalar 04 Ağustos ila
12 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Roma Hamamındaki onarım, sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları ise 01 Temmuz’dan 07 Kasım
2014 tarihine kadar dört ay süreyle devam etmiştir. Roma Hamamındaki çalışmalara sağladığı mali kaynaktan dolayı Alman Arkeoloji Enstitüsüne çok
teşekkür ederiz. Priene kazısına 2014 yılından itibaren Söke Kaymakamlığı
ve Söke Belediye Başkanlığı da malzeme yardımı ve teknik destek vermeye
başlamıştır. Bu katkılarından dolayı, kaymakam sayın Mehmet Demirezer ve
Belediye Başkanı sayın Süleyman Toyran’ın şahsında ilgili kurumlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Ören yerine dikmeye devam ettiğimiz bilgilendirme
levhalarının maliyeti ise Frankfurt Üniversitesi tarafından karşılanmıştır.
Arkeolojik kazı ve araştırmaların bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert ve Doç. Dr. Axel Filges üstlenmişlerdir. Çalışmalara değişik
*

Hasibe İSLAM AKAT, Milet Müzesi Müdürlüğü, Didim-Aydın/TÜRKİYE.
Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
16059 Bursa/TÜRKİYE.
PD Dr. Axel FILGES, Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften, Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Norbert-Wollheim Platz, 1, D-60629
Frankfurt am Main/ALMANYA.
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kurum ve üniversitelerden toplam 22 bilim adamı, öğrenci ve restoratör katılmıştır. Priene civarından 26 işçi çalıştırılmıştır.
Bursa Uludağ ve Frankfurt Goethe Üniversiteleri arasında 2014 yılında
imzalanan bilimsel işbirliği sözleşmesi sonrasında, Priene’deki Türk – Alman
ortak çalışmaları daha da yoğunlaştırılmıştır. Prof. Dr. Wulf Raeck’in 14 yıl
süren kazı başkanlığının ardından, Milet Müzesi’nin resmi yönetimi altında
iki uluslu işbirliğinden oluşan yeni bir çalışma dönemi başlamıştır.
Bu sayede 2014 kampanyasından itibaren küçük buluntu deposu ve açmalarda Türkçe ve Almanca konuşulmasından başka, buluntu kartları ve
açma belgeleme formları da çift dilli basılıp doldurulmaya başlanmıştır. Her
iki üniversitenin ekipleri karşılıklı olarak birbirlerinin uzmanlık alanlarından
faydalanmaktadırlar.
Priene 2014 üç alanda gerçekleştirilmiştir. : 1. Athena Caddesi Teras Duvarı; 2. Roma Hamamı; 3. Gıda Pazarı Alanı (Resim: 1).
Aşağıda bu alanlardaki çalışmaları ayrı başlıklar halinde özetlenmektedir.
1. Athena Caddesi Teras Duvarı Çalışma Alanı
Bu bölgede, Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, kuzeyden gelen toprağın baskısı karşısında mukavemetini kaybetmiş ve yoldan geçen ziyaretçiler için hayati tehlike oluşturan geç Roma dönemi duvarının sökülme
işlemine devam edilmiştir. Bu işleme yaklaşık 8 m. uzunluğundaki duvar boyunca yükseklik 1 m’ye ininceye kadar devam edilmiştir. Bu aşamada öndeki duvara basınç oluşturan toprak dolgu da alınmıştır. Çalışmalar esnasında
dolgu toprağın içerisinde yoğun seramik ve küçük buluntulara rastlanmıştır.
Söz konusu küçük buluntuların değerlendirilmesine göre, dolgunun İ. Ö. 1.
yüzyılda daha yüksek bir seviye oluşturmak için buraya doldurulduğu ortaya çıkmıştır. (Resim: 2)
Çalışmaların ilerleyen aşamasında ise, dolgu toprak alındıktan sonra en
altta iki Hellenistik mekâna ait Kuzey-Güney yönlü duvarlara rastlanılmıştır.
(Resim: 3) Hellenistik zemin altında ise mermerden yumurta formunda bir
küvet ve su boruları gün yüzüne çıkmıştır. Buradaki su sisteminin fonksiyonu ise henüz bilinmemektedir. (Resim: 4)
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Bu sonuçlardan sonra, eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı da uygun bulursa,
söz konusu alanı öncelikle arkadaki duvarlara kadar açmak istiyoruz. Daha
sonra ise, bu bölgeyi alanın mimarisine uygun bir çatı örtüsü ile kapatıp, ziyaretçileri bilgilendirmeye yönelik karşılama merkezi olarak düzenlemek
istiyoruz. Söz konusu alan bu fonksiyon için çok uygun bir özellikte ve konumdadır, çünkü burası ziyaretçi güzergahının başında yer almaktadır. Bu
konuyla ilgili kazı heyetinin talebi bir yazıyla Milet Müze Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe ve Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna arz
edilmiştir. (Resim: 5)
Athena caddesi teras duvarındaki çalışmalar Mainz Johannes Gutenberg
Üniversitesi’nden Florian Schimpf ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Burak
Tepe’nin denetiminde 4 işçi ile yürütülmüştür.

2. Roma Hamamı Yapı Kısmı 1’deki Kazı, Onarım ve Restorasyon Çalışmaları
2014 yılında Priene’de en uzun ve en yoğun çalışılan proje, Roma Hamam
yapısının restorasyonu ve sağlamlaştırması olmuştur. Buradaki restorasyon
çalışmaları mimarlar Nihan Karaman ve Andreas Hoffschildt denetiminde
yürütülmüştür. Arkeolojik açma yönetimi ve dokümantasyon ise Dr. Axel
Filges ve Miguel Ximénez-Carillo tarafından gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle, Priene’deki Roma hamamının korunması ve sağlamlaştırılması için iki aşamalı, iki kampanyaya yayılacak bir çalışma planlanmıştır. Birinci aşamada, hamam kalıntısının yıkılma tehlikesinin yoğun olduğu doğu
taraftaki “Roma Hamamı Yapı Kısmı 1” adı verilen kesiminde 2014 yılında
mümkün olduğunca geniş kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Gelecek 2015 yılı
kampanyasında ise batıdaki “Yapı Kısmı 2”de çalışılması planlanmaktadır
(Resim: 6).
Bu bölgede sürdürülen çalışmaların amacı, “Roma Hamamı”nın bugün
görülebilen mimari kalıntılarının yapı strüktürlerinin statik durumunu araştırmak ve gerekli konservasyon çalışmalarını gerçekleştirmektir. Hamam yapısında sağlamlaştırma çalışmalarına başlayabilmek için öncelikle yaklaşık
200 m3 toprağın alınması gerekiyordu. Buradaki arkeolojik kazıların tamamlanmasıyla iki önemli sonuca ulaşılmıştır:
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Hamam yapısının güney bitişiğindeki Hellenistik dönem Gymnasion’unun bazı duvarları üzerine erken Roma İmparatorluk döneminde hamam yapısı inşa edilmiştir.
Bizans döneminde hamam yapısının fonksiyonu değiştirilmiş ve bu bağlamda yeni duvarlar ve zemin ilave edilmiştir. Ayrıca eski duvarlara kısmen
yeni geçişler ve kapılar açılmıştır. Roma hamamının çalışılacak alanı ve yapılarında sağlamlaştırmaya ihtiyaç duyulduğu için öncellikle kuzey ve güney
tarafta yıkılma ve çökme tehlikesi gösteren duvar, tonoz ve niş gibi kısımlarda ahşap kalas ve dikmelerle geçici destekleme önlemleri alınmıştır. Bu ön
hazırlık çalışmaları kapsamında aynı zamanda mimari çalışmalar için çevre
hazırlanmış, yapı açığa çıkarılmış ve temizlik faaliyetleri yürütülmüştür.
Yapıda uygulanan restorasyon prensipleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:
a) Restorasyon çalışmaları yapılırken yapıdan gelen tüm bilgilere sadık
kalınarak, statik rapor sürekli dikkate alınmıştır (Resim: 7) Farklı evrelerde
yapılmış ekleme ve çıkarmalar, erken dönem geç dönem mimari elemanlar,
birleşim noktaları ve detayları olduğu gibi bırakılmış tamamlamalarda da bu
izlere titizlikle dikkat edilmiştir.
b) Yapıda restorasyon uygulanan yerlerin kolay fark edilmesini sağlamak
amacıyla yeni duvar örgüsü yapılırken özgün yüzeyden 3 cm. içeriden başlanılmıştır.
c) Duvarlardaki çalışmalarda, hamamda kaldırılan moloz içerisinde bulunan uygun kesme ve kırık taşlar kullanılmıştır. Duvar harcı olarak katkı
maddeleriyle renkçe ^orijinaline benzer hale getirilmiş kireçli harç veya kireç
–çimento harcı (statik açıdan gerekli yerlerde) kullanılmıştır.
d) Açıkta olmaları nedeniyle duvar tepeleri özellikle hava koşullarının
olumsuz e^tkisine maruz kalmıştır. Pek çok yerde taş örgüde çözülmeler olmuş ve taşlar bağlandıkları yerden kopmuştur. Açıkta olan duvar tepelerinden duvar örgülerinin içine su sızmakta ve bu da daha alttaki duvar kesimlerinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle de duvar tepelerinin “caping”
(şapkalama) tabir edilen yöntemle kapsamlı bir biçimde sağlamlaştırılması
gerekmiştir. Duvar cidarları ile iç dolgusu üstüne sağlam harç derzleri hazırlanmış ve bu işlem sırasında düzenli su akışı sağlanmıştır.
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Uygulamada ise özellikle şu hususlara dikkat edilmiştir;
a) Uygulama alanı ve kullanılacak olan her taşın ıslatılarak tozdan arındırılmasına ve harcın yapışma yüzeyinin temiz olmasına,
b) Harçla çalışılmış alanlarda 1-2 gün sonra spatula ve tel fırça yardımıyla
derz uygulaması yapılmasına,
c) Derz uygulaması sırasında taşların konturu belli olacak şekilde temizlenmesine,
d) Harçla çalışılmış alanlarda günlük sulama çalışmalarının rutin olarak
yapılmasına,
e) Çalışma alanı ayak basıştan 1 m. ve daha yüksekte ise güvenlik önlemleri arttırılmış ve iskele kurulmasına önem verilmiştir.
Aşağıda hamamın değişik bölümlerinde yapılan restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmalarından bazı örnekler verilmektedir.
C Mekânı Güney Duvarındaki Nişin Korunması Çalışmaları: Öncelikle C
mekânı tonozlu nişin içindeki dolgu toprağı kaldırılmıştır. Daha sonra niş
ve tonoz ayağı birleşimindeki toprağın alınması sonucu ortaya çıkan statik
problemini çözmek için, iç duvar düzlemindeki moloza karşı bir destek duvarı yapılmıştır.
Bu bölümde yapılan diğer çalışmalar da maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir:
Hamamın güney cephesinde bulunan renkli sıva kalıntıları sağlamlaştırılmıştır.
Burada daha geç kullanımların da vurgulanması amaçlı modern bir taşıyıcı
kemer yapımına karar verilmiştir. Orta açıklığı 1 m. olan, 1.80 m. eninde, 4 m.
yüksekliğinde olan bu kemerli yığma duvarda yapının orijinalinden ayırt edilmesini sağlayan küçük taşlar ve çimento harçlı sıva kullanılmıştır (Resim: 8).
Tonozun üst yapısı temizlenerek suya akış eğimi verilmiş kireç harçlı
23.5 m2.’lik alanda capping (şapkalama) uygulaması yapılmıştır. Ayrıca C
mekânında kazılar sonucu ortaya çıkan batı duvar kısmında da capping (şapkalama) ve derz uygulaması yapılmıştır.
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Güney Cephe Ek Yapıları Şağlamlaştırma Çalışmaları: D odasının güneydoğu kemerinin güneye bakan Nişli duvarı üzerinde de sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Cephe duvarında özgün dokuya ve duvar izlerine uygun 43
adet taş ile tamamlama yapılmıştır. Kemer üzerindeki harç dokusu zayıflayarak düşmüş olan 3 adet taşın tamamlaması yapılmıştır.
Hem çevreleyen duvarlar hem de kemerli ayak üzerinde kireç harçlı toplam 10 m2’lik alanda capping (şapkalama) uygulaması yapılmıştır. C ve D
mekânı dış duvar birleşiminde ise hem derz ve hem de capping uygulaması
yapılmış; 17 adet cephe taşı kullanılmış ve 3 m2.’lik alanda capping yapılmıştır.
Doğu Duvarı Restorasyonu: Burada da öncelikle cephe temizliği yapılarak
çatlak ve derz aralarından çıkmış bitki ve toprak temizliği yapıldı. Daha sonra
cephenin ortasında yer alan duvardaki boşluk geçici olarak sağlamlaştırıldı.
Duvar yüzeyinde eksik olan kısımlar orijinal taş dokusuna uyularak kireç
harcı ile örüldü. Tüm cephe tamirinde toplam 145 adet kesme taş kullanıldı.
Bunun yanında arka boşlukları tamamlamak için opus caementitium duvar örgüsü yapıldı (Resim: 9).
Doğu duvarının kuzey bölümünde depremler sonucu binanın oturmasıyla oluşan bir çatlak vardı bu da sağlamlaştırıldı. Bunlara ilaveten cephede
gerekli görülen derz boşluklarına kireç harcı ile derz uygulaması yapılmıştır.
D Mekânındaki Uygulamalar: Öncelikle D odası içindeki moloz yığını hem
ankraj yuvaları hem de dış duvarlara yapılan baskıyı azaltmak ve güvenli bir
eğim oluşturmak amacıyla bir miktar boşaltıldı. Genel olarak D Mekânında
mevcut toprak dolgu üzerinden 1.25 m. aşağı inildi ve 50 m3. toprak boşaltıldı. Kazılan toprak 35 cm. çapında plastik tüp yardımıyla traktör römorkuna
oradan da Mısır Tanrıları Kutsal Alanı’nın kuzeyindeki döküm sahası olarak
tespit edilen insulaya sevk edildi.
Çekme kenetlerinin yerleştirilmesi için 3.40 x 7.50 m.’lik alandan toplam
90 m3. toprak boşaltıldı. Bir kısmı Mısır Tanrıları Kutsal Alanı’nın kuzeyinde
bulunan insulaya taşındı; bir kısmı ise C odası kuzey bölümünde tekrar doldurmada kullanılmak üzere depolandı.
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Ankraj yuvalarının açılmasıyla çekme kenetleri yerleştirildi ve üzerindeki
baskıyı arttırmak ve gizlemek amaçlı 55 m3. toprak geri dolduruldu.
Kuzey Duvarın Kenetlenerek Sağlamlaştırılması: Kuzey taraftaki dışa meyilli duvar öncelikle geçici ahşap destekleme yapılarak koruma altına alındı.
Destek olarak 4 m. uzunluğundaki 10/15’lik kalas kuzey duvarına 5 tane metal tijler yardımıyla sabitlenmiş ve itme kuvvetine karşı da 15 cm. çapında
kütükler çapraz olarak kullanılmıştır.
Kuzey duvarı üzerinde bulunan çatlak temizlenerek, yıkıntı taşlar kaldırıldı. Ne zaman oluştuğu bilinmese de, yapının depremle otururken yaşadığı
titreşimlerden bombe yaparak duvarı patlattığı düşünülmektedir. Bu açıklığın sebebini bilmememizden dolayı orijinal duvar taş sıra örgüsüne uygun
olmayan bir taş dizilimi ve kireç harcı ile örülmüş, derzlenmesi yapılmıştır.
Son aşamada ise Kuzey duvarı üzerinde ankraj bağlantı delikleri 3.2 mm.
uçlu darbeli matkap yardımıyla açıldı. Duvar, Kuzey cepheden metal plakalar yardımıyla kenet çubuklarına bağlandı. Metal çubuklar 3 m. U200 profiline sabitlendi. Profilin arkasına çekme kuvvetine dayanıklı 1 m. kalınlığında
çimento harçlı beton duvar örüldü. Son kontroller yapıldıktan sonra ise ankraj yuvaları toprak dolgu ile kapatılmıştır.
3. Agora’nın Batısındaki Et ve Balık Pazarı Temizlik ve Mimari Araştırma
Çalışmaları
Bu alandaki çalışmalar 2012 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi’nden Prof.
Dr. İ. Hakan Mert’in yönetiminde yürütülmektedir. Bu yılki çalışmalara aynı
Üniversite’den Yüksek Lisans öğrencisi Buğra Kuru ve lisans öğrencisi Burak
Tepe katılmışlardır. Ayrıca Wiesbaden Rhein/Mainz Yüksek Okulu mimarlık
öğrencilerinden Tim Konrath ve Daniel Neis da mimari ölçüm ve çizim çalışmalarına destek vermişlerdir. Alanın temizlik ve kazısında 4 işçi çalıştırılmıştır.
Çalışmaların bu yılki amacı, Et ve Balık Pazarı (veya Gıda Pazarı) olarak
adlandırılan alanda 2012 yılında başladığımız ve tüm alanının rölöve ve taş
planını çıkarmayı amaçlayan çalışmaları tamamlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, planımızda eksik olan kuzeyindeki stoanın ve arkasındaki mekânların
ve alanın güneyindeki odaların temizlenmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir
(Resim: 10).
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2014 yılı çalışmaları esnasında, Alanın kuzey kısmındaki Stoa’nın odalarının tarihlemesiyle ilgi veri elde etmek amacıyla, GP 3 açmasının zemin plakaları altında küçük bir kazı ve araştırma yürütülmüştür.
Bu alanda in-situ olarak iyi durumda korunmuş döşeme plakalarından
bazılarını sökerek altındaki kontekst buluntu yardımıyla bu plakaların ne
zaman döşendiği konusunda bir “terminus post quem” elde etmek hedeflenmiştir (Resim: 11).
Döşeme plakalarının altında, kül grisi toprak dolgu içinde yoğun seramik
parçaları ele geçmiştir. Burada ele geçen malzemenin karakteristik özelliklerine göre, bu grup homojen dolgu malzemesi özellikleri göstermektedir. Malzeme içinde kemik ve küçük tanımlanamayan kiremit parçaları ve bunlara
karıştırılmış olan skyphos, kâse ve tabak gibi küçük kap parçaları gözlemlenmiştir. Kap parçalarının çoğunda ve kemiklerde yanık izleri vardır.
Ele geçen seramik formlarından özellikle Skyphos ve Echinus’lu kâse Priene için tipik olup iyi tarih vermektedirler. 4 Numaralı odanın döşeme plakaları altında dolgu içinde ele geçen seramik parçaları için, Priene’de “Kutsal
Stoa” olarak bilinen Agora’nın Kuzey Stoasının altındaki dolguda ele geçen
malzeme en güzel karşılaştırma örneklerini sunmaktadır. Kutsal Stoa’nın dolgu malzemesi içinden çıkan seramik malzeme İ.Ö. 150-130 yıllarına tarihlenmektedir.
Seramikten kazanılan bilgiye göre, Stoa’nın tamamını kapsamasa da, zemin döşeme plakaları en erken İ. Ö. 2. yüzyılın ortasında döşenmiş olmalıdır.
Ele geçen seramik türleri ve korunan kap parçaları ve kemiklerdeki yangın
izleri bu yapı için kentte İ. Ö. 140/130 yıllarında cereyan eden tahribat malzemesinin döşeme altı zeminde dolgu olarak kullanıldığını gösterir. Böylece söz
konusu tarih zemin döşemesi için bir terminus post quem vermektedir.
Gıda Pazarı alanındaki temizlik, kazı ve belgeleme çalışmaları 30 Ağustos
2014 günü tamamlanmıştır.
4. Depo Çalışmaları
02.08.2014 tarihinde Priene kazı buluntu deposundaki çalışmalara Frankfurt Goethe Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Lars Heinze yönetiminde
başlanmıştır. Küçük buluntu çalışma ekibinde aynı üniversite öğrencilerin-
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den Laura Picht, Marie Junghans, Marianne Grabovac ve Anna Langgartner
yer almışlardır. Ayrıca depo çalışmalarına bu yıl ilk defa katılan Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Cem Gülmez ve Gamze Boy’a küçük buluntuların dokümantasyonu ve depodaki çalışma sistemi konusunda temel bilgiler verilmiştir.
Depo çalışmalarının yoğunluğunu Priene antik kentinin Doğu Kaya Kutsal Alanı ve Mısır Tanrıları Kutsal Alanı gibi değişik kazı alanlarından gelen
küçük buluntuları istatiklerinin yapılması oluşturmuştur.
Günlük çalışmalar ise, araziden gelen küçük buluntuların kayıt, restorasyon ve fotoğraflanması sistemiyle yürütülmüştür. Aynı zamanda “Mısır Tanrıları Kutsal Alanı” güney teras duvarından ve Gıda Pazarı kazı alanlarından
gelen seramik kap formları, yeni buluntular yıkanıp, düzenlenip ve kısmi istatistikleri yapılarak kayıt edilmiştir.
Dr. B. Gossel-Raeck ise Priene’nin çatı kiremitleri konusunda araştırmalarına devam etmiştir.
Fotoğrafçı Birgitta Schödel ise küçük buluntuların fotoğraflanması çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Ayrıca bu dönemde tekstil işlerinde kullanılan tezgah ağırlıkları, iğneler
ve ağırşak gibi aletlerin de dokümantasyonu yapılmaya başlanmıştır. 2014
kampanyası sonunda Milet Müzesi’nden gelen yetkililer ile beraber buluntuların etütlük ve envanterlik olarak tasnif çalışması yapılmıştır.
5. Küçük Buluntu Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Priene’de 2014 kazı sezonunda restorasyon ve konservasyon çalışmaları
metal ve seramik buluntular üzerine yoğunlaşmıştır. Öncelikle bu kazı sezonunda bulunan sikkelerin temizlik ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır.
Sikkeler, mikroskop yardımıyla neşter ile mekânik olarak temizlenip, fotoğraflanıp ve konservasyon işlemleri yapılmıştır.
Restorasyon ve konservasyon çalışmalarına konu olan diğer objeler ise
özellikle AEG açmasından ve diğer açmalardan getirilen Terra Kotalardır
(Pişmiş toprak heykelcik parçaları). Bu buluntular genellikle figürlü ve parça
halinde ele geçmiştir. Ayrıca farklı şekillerde korunmuş bütün Terra Kota buluntularının üzerinde renk izleri de aranmıştır.
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Küçük buluntularla ilgili bu konservasyon ve restorasyon çalışmaları uzman Nadine Heller tarafından gerçekleştirilmiştir.
6. Kentin Topografik Haritasının Çıkartılması Çalışması
2014 yılı çalışmaları kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün kazı heyetimizden talep ettiği Priene ören yeri alanının sayısal/dijital halihazır haritasının hazırlatılması işi de yaptırılmıştır. Bu çalışma
sayesinde, Priene antik kenti sit alanının ve yakın civarının ilk defa AutoCAD programında hazırlanmış dijital bir haritası ortaya çıkmıştır. Antik
kentte ileride gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel çalışmalarda bu harita ve
detaylı koordinat verileri temel alınabilecektir (Resim: 12).
7. Yeni Ören Yeri Bilgi Levhaları ve Ziyaretçi Bilgilendirme Broşürü
Priene’de 2014 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
ön gördüğü standartlara uygun ören yeri bilgilendirme levhaları hazırlanıp
dikilmesi çalışmalarına da devam edilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak 2014
kampanyası çalışmaları kapsamında -3- (üç) adet yeni bilgilendirme panosu
daha tamamlatılmış olup, bunlar antik kentteki “Kuzey Batı Konut Alanı”,
“Mısır Tanrıları Kutsal Alanı” ve “Sinagog Yapısı”na dikilmişlerdir.
Gelecek 2015 yılı çalışmaları kapsamında dikilmesi planlanan -6-(altı) adet
yeni bilgilendirme levhasının ise ayakları hazırlanmış olup, levhaları tamamlandıktan sonra bunlar da ören yerinin ilgili kısımlarına yerleştirilecektir (Resim: 13).
Son olarak, 2014 yılı çalışmaları kapsamında Milet Müze Müdürlüğü’nün
ayırdığı ödenekle ören yeri ziyaretçileri için Türkçe ve Almanca bilgilendirme amaçlı el broşürleri hazırlanmıştır. A3 boyutundaki ön ve arka yüzlü bu
broşürlerde, ören yeri gezi güzergahı tanımlaması, Priene’nin kısa tarihçesi
ve kentin yapıları hakkında detaylı bilgi genel ziyaretçi kesimi tarafından anlaşılabilecek bir dilde sunulmaktadır (Resim: 14).
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DİE ARBEİTEN DES JAHRES 2014 İN PRİENE
Hasibe İslam AKAT*
Axel FILGES
Die archäologisch-wissenschaftlichen Tätigkeiten in Priene fanden in der
Zeit vom 4. August bis zum 12. September 2014 statt, die restauratorischen
Arbeiten dauerten vom 1. Juli bis zum 7. November 2014. Die Kampagne wurde nominell von der stellvertretenden Direktorin des Milet-Museums Hasibe
İslam Akat geleitet, der für ihr sehr umsichtiges und hilfreiches Wirken unser
herzlicher Dank gilt. Auch den Angestellten des Milet-Museums sind wir für
vielfältige Hilfestellungen zu großem Dank verpflichtet. Dem Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü danken
wir für die Genehmigung der Arbeiten in einer nicht immer übersichtlichen
Phase der Umstellung von der deutschen auf die türkische Grabungsleitung.
Die Arbeiten vor Ort wurden von Prof. Dr. I. Hakan Mert und PD Dr. Axel
Filges geleitet.
Insgesamt nahmen 22 wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter/innen aus der Türkei und aus Deutschland teil, 26 lokale Arbeitskräfte wurden
für die Kampagne angestellt.
In der Kampagne 2014 wurde die Zusammenarbeit der Universitäten
Bursa und Frankfurt vor Ort in allen Bereichen intensiviert: Für das Depot
wurden die Fundkarten in beiden Sprachen neu gedruckt, auf der Grabung
wurden Befund- und Flächendokumentationen ebenfalls zweisprachig notiert. Die Forschungen profitierten sichtbar von den vereinten Kompetenzen.
*

Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, T.C. Uludağ Üniversitesi Bursa, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, TR-16059 Bursa/TÜRKİYE;.
PD Dr. Axel Filges, Goethe-Universität, Vorderasiatische und Klassische Archäologie, NorbertWollheim-Platz 1, D-60629 Frankfurt am Main/ALMANYA.
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Finanziert wurden die Tätigkeiten dankenswerterweise durch die Generaldirektion in Ankara, das Deutsche Archäologische Institut und die Vereinigung der Freunde und Förderer der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
In der Kampagne 2014 wurde vorrangig in folgenden Bereichen im Ruinengelände gearbeitet (Abb. 1): 1. Stützmauer im östlichen Bereich der Athenastraße im Süden der Insula E13/14, 2. Römische Thermen und 3. Lebensmittelmarkt. Begleitend dazu fanden 4. Forschungen zur Keramik und zu
Kleinfunden wie auch die Restaurierung dieser Fundgattungen statt. Außerdem wurde 5. das Stadtgebiet von Priene neu kartographisch aufgenommen.
Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen bestanden 6. in der Anfertigung von
drei neuen Informationstafeln und einer Broschüre, in der ein Besucherrundgang beschrieben wird und den Touristen knappe Informationen zu den
wichtigsten Gebäuden der antiken Stadt vermittelt werden.

1. Stützmauer an der Athenastraße
In diesem Bereich der antiken Stadt wurde auf Empfehlung der Generaldirektion eine einsturzgefährdete, wohl spätkaiserzeitliche, bis zu 4 m. hohe
und über 8 m. lange Strecke der Stützmauer bis auf einen Meter Höhe abgenommen (Abb. 2). Diese Mauer begrenzt den Beginn des Hauptbesucherweges zu den wichtigsten Vierteln der Stadt. Um die Mauer rückbauen zu
können, musste der rückwärtige Hang zeitparallel abgetragen werden. In
diesem Areal hat es schon früher Hinweise auf eine Hallenstruktur gegeben,
die bei den die Sicherungsmaßnahmen vorbereitenden archäologischen Arbeiten jetzt ausgegraben werden konnte. Die Halle ist noch mit Laufniveau
und nordsüdlich gerichteten Mauerzügen erhalten, die einzelne Ladenlokale
abgrenzen. Nach Abschluss der Arbeiten der Kampagne 2014 sind mindestens zwei Räume nachzuweisen (Abb. 3). Die Halle muss aus hellenistischer
Zeit stammen, da die eingefüllte Erde große Mengen an Ziegel- und Keramikbruch enthielt, deren späteste Fragmente in das Ende des 1. Jhs. v. Chr.
datiert werden können. Lehmstampfböden sind mehrfach dicht übereinander
eingezogen worden. Darunter wurde ein eiförmiges Marmorbecken angetroffen, das vielleicht mit Wasserinstallationen in Zusammenhang stand, die an
einer Raumecke noch in situ angetroffen wurden (Abb. 4). In der Kampag-
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ne 2015 sollen die Läden bis zur von früheren Grabungen bereits bekannten
Rückwand (Mauer C) weiter freigelegt werden. Wenn die Generaldirektion es
genehmigt, könnte hier ein kleines Besucherzentrum entstehen, in dem unter
einem unauffälligen Schutzdach in den zwei antiken Ladenlokalen Informationen zu Priene und seiner Ausgrabungshistorie wie auch zu den Insulae
E 13/14 und ihrer komplexen Baugeschichte vermittelt werden können. Ein
Antrag dafür wurde der Generaldirektion in Ankara und der Behörde für
Denkmalpflege in Aydın eingereicht.
Die Arbeiten wurden von Florian Schimpf (Mainz) geleitet; unterstützt
wurde er von Burak Tepe (Bursa) und vier Arbeitern.

2. Grabung, Konsolidierung und Restaurierung des römischen Thermengebäudes
Das römische Thermengebäude aus dem 1. oder 2. Jh. n. Chr. zählt mit
45 m. Länge zu den größten Monumenten Prienes. Es liegt an einer Hauptroute durch die Stadt direkt neben Theater und Basilika. Umso bedauerlicher war sein Zustand: Die über 5 m. hohen Mauerzüge zeigten breite Risse
und Löcher. Für die Konsolidierung und Instandsetzung wurde vom Berliner
Architekturbüro Klessing durch Andreas Hoffschildt ein Restaurierungsplan
ausgearbeitet (Abb. 6), der die Maßnahmen in zwei Bauabschnitte teilte und
auf zwei Kampagnen ausgelegt ist (Abb. 7). Nur mit Hilfe der Finanzierung
durch das Deutsche Archäologische Institut war es M.Ö. glich, im Jahr 2014
vier Monate mit durchschnittlich 10 Arbeitern unter der Betreuung von ein
bis zwei Architekten den Bauabschnitt 1 plangemäß abzuschließen. Bauabschnitt 2 ist für die Kampagne 2015 vorgesehen.
Die Bauleitung hatten Andreas Hoffschildt (Berlin) und in seiner Vertretung Nihan Karaman (Mudurnu); die Aufsicht der die Restaurierung begleitenden bzw. vorbereitenden archäologischen Arbeiten übernahmen Axel
Filges und Miguel Ximénez-Carillo (Frankfurt).
Während der archäologischen Vorbereitungen für die Restaurierungsmaßnahmen wurden etwa 200 m3 Erdreich händisch bewegt. Die wichtigsten
Ergebnisse dieser Arbeiten seien hier kurz zusammengefassst: Wie schon
vermutet worden war, überbauen die Thermen Mauern des hellenistischen
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Gymnasions. Bei den Grabungen sind unterhalb der Badstrukturen Reste des
Gymnasions gefunden worden. In der späten Kaiserzeit wurde die Raumnutzung völlig verändert: In die südliche Außenwand von Raum C wurde ein
Eingang gebrochen, ein Plattenpflaster wurde in Raum C auf hohem Niveau
angelegt. In wohl frühbyzantinischer Zeit wurde darüber ein Lehmstampfboden eingebracht, auf dem wiederum einfache zweischalige Mauerzüge
errichtet wurden, die eine kleinräumige Umnutzung anzeigen. Zur Beginn
der ‘Altgrabung’ durch Wiegand im späten 19. Jahrhundert war das Badgebäude im Inneren nur bis auf die byzantinischen Straten vergefüllt. Wohl zur
Stabilisierung der hoch aufragenden Mauerzüge wurde dann der Abraum
aus anderen Grabungsarealen bis zur Höhe des aufgehenden Mauerwerks
eingebracht. Die neuzeitlichen Anschüttungen zeigen deutlich einen Wechsel
von Steinlagen und Erdreich mit wenigen, zeitlich streuenden Kleinfunden.
Für einen groben Überblick über der Restaurierungs- und Konsolidierungsarbeiten in Bauabschnitt 1 lassen sich drei Aufgabenbereiche herausstellen: 1. Einbringen temporärer Sicherungen und Herstellung von Baufreiheit durch Beräumung, 2. Freilegung der zu sichernden Baustrukturen,
teilweise Beräumung von in das Bauwerk eingebrachten Schuttverfüllungen,
Grabung im Bereich der Nische von Raum C, und 3. konstruktive Sicherung
der Ruine und Restaurierung der erhaltenen Mauerstrukturen, Herrichtung
des Umfelds, Kenntlichmachung von Baukanten mit dem Ziel, den Bereich
für Besucher sicher zugänglich und verständlich lesbar zu präsentieren.
Hauptaspekte waren die Wiederherstellung des tonnengewölbten Raumes
(Abb. 8) und seines originalen Einganges und die Sicherung der Nordmauer
(Abb. 9) durch 8,5 m. lange Zuganker, die bis zur Südseite durch Kanäle in
der Erde verlaufen, wo sie mit Steinen und Beton widergelagert sind. Durch
die Anker wird ein weiteres Auskragen der Wand über die dort verlaufende
Theaterstraße verhindert. Für den Fall zukünftiger weitergehender Ausgrabungstätigkeit an den Thermen sind die Rückverankerungen vollständig reversibel ausgeführt.
Alle Wandpartien und Mauern im Bereich des 1. Bauabschnitts wurden
grundlegend saniert. Fehlstellen in der äußeren Mauerschale wurden, wo zur
Sicherung darüber liegender „frei hängender“ Bereiche erforderlich, ergänzt.
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Fugenbild und Steinmaße orientieren sich am Bestandsmauerwerk. In den
Flächen springen die Ergänzungen hinter das Niveau der originalen Wandflächen leicht zurück. Die Rezeptur des Fugenmörtels wurde über verschiedene Proben und Muster entwickelt. Wo keine speziellen konstruktiven Anforderungen vorlagen, kam ein Kalkmörtel zum Einsatz. Die Einstellung der
technischen Parameter und der Farbe erfolgte über Auswahl entsprechender
Zuschläge (Sand, verschiedene Puzzolane, Leinöl). An einzelnen hochwertigeren Oberflächen wurden weitergehende restauratorische Einzelmaßnahmen umgesetzt: Verdübelung und Klebung gebrochener ausgearbeiteter
Werksteine (Türschwellen etc.), Sicherung erhaltener Putzreste an den Wänden, Sicherung von Mosaikresten.
Die realisierte Maßnahme ist ein wesentlicher Schritt zur Sicherung eines
akut gefährdeten Bauwerks, darüber hinaus aber auch ein wichtiger konkreter Schritt zur Umsetzung übergeordneter Ziele für Priene, sowohl organisatorisch durch die Einbindung von türkischen und deutschen Fachleuten als
auch konzeptionell, mit einer auf die Entwicklung stadträumlicher Qualitäten
zielenden Restaurierung.

3. Lebensmittelmarkt westlich der Agora
Die im Jahr 2012 begonnenen Forschungen im Areal konnten in der Kampagne 2014 abgeschlossen werden. Beteiligt waren neben dem Leiter Hakan
Mert auch Buğra Kuru, Burak Tepe (alle Bursa), Daniel Neis und Tim Konrath
(Wiesbaden) sowie vier Arbeiter. Der Steinplan des Gesamtbereiches wurde
fertiggestellt (Abb. 10). Durch Ausgrabungen wurde die nördliche Stoa freigelegt, bei noch der Plattenboden teilweise vorhanden war (Abb. 11). Deren
rückwärtige Wand bildet der abgearbeitete anstehende Fels. Sondagen unter
dem Boden ergaben Hinweise für die Datierung der Hallenbauten in das 2.
Jh. v. Chr. Im Süden des Marktes fanden Sondagen in einzelnen Räumen statt,
die aber nur geringe Aussagekraft hinsichtlich der Rekonstruktion der Funktion dieser Trakte besitzen.
Durch die neuen Ergebnisse steht fest, dass der Lebensmittelmarkt erst sehr
viel später als die Agora errichtet wurde und deshalb nicht zur ursprüngli-
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chen Konzeption der gründungszeitlichen Stadt gehört haben kann. Erst
durch großflächige Abarbeitung eines anstehenden Felsbereiches entstand
die tiefergelegte plane Fläche auf Höhe der Agora, die dann als Handelsplatz
diente. Indizien für das frühere Nutzungsniveau stellen noch teilweise sichtbare Treppenstufen am Rand des Felsareals auf Kopfhöhe heutiger Besucher
dar. Vielleicht in Folge der zunehmenden Betonung der Repräsentativität der
Agora und der Aufstellung von Ehrenmonumenten ebenda musste der Verkauf von Gütern – wenn er denn vorher auf der Agora stattgefunden hat (?)
– auf einen Nebenplatz ausgelagert werden.

4. Fundbearbeitung und Kleinfundrestaurierung
Im Depot wurden die Kleinfunde und die Fundkeramik mehrerer Grabungsareale (Felsheiligtum Ost, Heiligtum der Ägyptischen Gottheiten,
Athenastraßen-Grabung, Lebensmittelmarkt) 2014 statistisch erfasst und
bezüglich Zeitstellung und Funktion ausgewertet. Die Keramikforschungen
wurden von Lars Heinze, Laura Picht, Marie Junghans, Marianna Grabovac,
Anna Langgartner (Frankfurt), Hasan Cem Gülmez und Gamze Boy (Bursa)
durchgeführt. Berta Gossel-Raeck (Frankfurt) führte die Forschungen zu den
Dachziegeln von Priene und die Erstellung eines Kataloges dieser Objektgattung weiter.
Die wichtigsten Fundstücke aus den Grabungen wurden durch Nadine
Heller (Berlin) restauriert und von Birgitta Schödel (Frankfurt) fotografisch
dokumentiert.

5. Topografischer Plan Prienes
Das gesamte Stadtgelände einschließlich der Akropolis, der Nekropolen
und der modernen Zufahrtsstraße wurde in einer mehrwöchigen Tachymeter- und GPS-Vermessung durch ein Kartographenteam aufgenommen (Abb.
12). Der so entstandene AutoCAD-Plan Prienes mit über 60 Layern stellt eine
neue Grundlage für sämtliche Feldarbeiten, aber auch für die Veranschaulichung der antiken Stadt im Überblick dar.
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6. Besucherbroschüre und Informationstafeln
Drei neue Informationstafeln wurden zu den Themen ‘Wohnhäuser der
Gründungsphase in den westlichen Stadtvierteln’, ‘Heiligtum der Ägyptischen Gottheiten’ (Abb. 13) und der ‘Synagoge’ erarbeitet und auf nach den
standardisierten Vorgaben der Generaldirektion hergestellten Gestellen montiert und platziert.
Gemeinsam mit dem Milet-Museum wurde ferner ein DIN A3-Blatt erarbeitet, das auf der Vorderseite einen Besucherrundgang vorschlägt und die
Geschichte Prienes wie seiner Ausgrabungen kurz skizziert (Abb. 14). Auf
der Rückseite werden die während des Weges anzusteuernden Monumente
populärwissenschaftlich beschrieben und ihre Charakteristika herausgestellt.
Durch diese Maßnahmen ist die Erschließung des antiken Stadtgeländes
für die Besucher erleichtert und die Vermittlung neuer wissenschaftlicher Ergebnisse intensiviert worden.
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Resim 1: 2014 çalışma alanlarını gösterir plan (Plan U.Mania, Düzenleme: A. Filges).
Abb. 1: Arbeitsbereiche der Kampagne 2014 (Plan U. Mania, mod. A. Filges).

Resim 2: Athena Caddesi’ndeki kazılar (E13-9 ve AEG 35) (H. Mert).
Abb. 2: Grabungen an der Athenastraße (E 13/9 und AEG 35) (H. Mert).

Resim 3: 2014 Kampanyası Athena Caddesi’ndeki kazıların son durumu (H. Mert).
Abb. 3: Endzustand der Grabungen an der Athenastraße mit den zwei Räumen (H. Mert).
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Resim 4: AEG 35 Su Tesisatı (H. Mert).
Abb. 4: Wasserinstallationen in AEG 35 (H. Mert).

Resim 5: Odaların düzenlenmesi önerisi (U. Ruppe).
Abb. 5: Vorschlag für die zukünftige Präsentation der Kammern (U. Ruppe).
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Resim 6: Roma Hamamı Yapı Kısmı 1’in restorasyon planı (Firma Klessing 2013).
Abb. 6: Restaurierungskonzept Thermen und Unterteilung in Bauabschnitte 1 und 2 (Fa. Klessing 2013).
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Resim 7: Romamı Hamamı restorasyon çalışma alanları (Firma Klessing 2013).
Abb. 7: Arbeitsbereiche Restaurierung Thermen (Fa. Klessing 2013).

Resim 8: C Mekânının onarımdan sonraki durumu (A. Hoffschildt).
Abb. 8: Innenansicht des südlichen Bereichs des wiederhergestellten Raumes C (A.
Hoffschildt).

Resim 9: Roma Hamamı doğu dış duvarının restorasyondan sonraki durumu (A.
Hoffschildt).
Abb. 9: Östliche Außenmauer der Thermen nach der Restaurierung 2014 (A. Hoffschildt).
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Resim 10: Gıda Pazarı’nın taş planı.
Abb. 10: Steinplan des Lebensmittelmarktes.

Resim 11: Gıda Pazarı’nın Kuzey stoasının batı odası ve zemin
döşemesi (H. Mert).
Abb. 11: Plattenboden der nördlichen Stoa des Lebensmittelmarktes (H. Mert).

Resim 12: Priene’nin yeni topografik planı.
Abb. 12: Neuer topographischer Plan von Priene.
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Resim 13: Yeni bilgilendirme levhalarından bir örnek.
Abb. 13: Beispiel für eine Informationstafel.

Resim 14: Ziyaretçi broşürleri türçe örneği.
Abb. 14: Besucherbroschüre – türkische Fassung.
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SARDIS 2014
Nicholas CAHILL*
Sardis’te arkeolojik arazi çalışmalarımız 7 Haziran-15 Ağustos tarihleri
arasında yürütülmüş olup, sonrasında sezonumuz uzatılarak 16 Ağustos ve
31 Ekim örenyeri konservasyonu gerçekleştirilmiştir. Arkeologları, uzmanları
ve diğer personeli içeren ekibimiz 59 kişiden oluşmuştur. Kültür Bakanlığı
temsilcimiz olarak Özcan Şimşek’i ağırlamış olmakla çok şanslıydık. Arkeolojik araştırmamıza devam etmemize izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
ve özellikle Genel Müdür Abdullah Kocapınar ile Kazılar Daire Başkanı Melik Ayaz’a ve ayrıca destek ve yardımlarını bizden esirgemeyen Manisa Müzesi Müdürü Sevgi Soyaker’e teşekkürlerimizi sunarız.
2009’dan bu yana kazılarımızın odak noktası akropolden uzanan ve
ByzFort ve Alan 49 olarak bilinen iki tepe olmuştur. Bu iki tepe Lidya döneminde anıtsal teras duvarları ile çevrelenmiştir. Önceki yıllarda burada açığa
çıkarılan mimari ve buluntuları baz alarak, alanın Lidya krallarının saray bölgesi olabileceğini öne sürmüştük. 2014’te ise buradaki amacımız terasın üst
tarafındaki Lidya yapılarını açığa çıkarmaya devam etmekti.
Tepenin merkezinde ilk defa 2012’de açılan açma 15x24 m. boyutlarında
genişletilmiştir (Şekil: 1). Daha önceki kazılar burada, güneydeki Lidya teras
duvarı ile tam olarak aynı hizada bulunan başka bir kireçtaşı teras duvarını
gün yüzüne çıkarmıştır. Bu sezon, terasın üst tarafındaki bu Lidya yapılarının
devamının açığa çıkarılması hedeflenmiştir.
Önceki yıllarda olduğu üzere, bir dizi Bizans mezarı alana yayılmış olarak bulunmuştur ve buradaki toplam mezar sayısı kırk bire ulaşmıştır.

*

Nicholas CAHILL, University of Wisconsin-Madison/U.S.A.
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Bu alanda Roma kalıntıları iyi korunagelmemiş olsa da tabanında bir dizi
küpün gömülü bulunduğu geniş açık bir alana ait olduğu söylenebilir. Taban
ise oldukça zayıf korunmuştur.
Karmaşık bir dizi Helenistik duvarın birkaçı, kısmen devşirme kireçtaşı
bloklardan inşa edilmiş güneyinde kapısı bulunan bir odayı oluşturmaktadır.
Bugün tahrip olmuş olsa da, bu oda daha erken tarihli bir Helenistik duvarın
çıkıntısı üzerine inşa edilmiş ve merdiven ile ulaşılan bir bodruma ait gibi
gözükmektedir. Tabanın altındaki dolgudan gelen seramikler M.Ö. birinci
yüzyıla işaret etmektedir. Merdivenin alt kısmındaki sahanlık dört adet fırınlanmış tuğla içermektedir. Bu tuğlalar, bu teknolojinin Anadolu’daki en erken
örneklerindendir.
Bodrum odasının altında kesme kireçtaşı bloklardan inşa edilmiş bir Lidya duvarı açığa çıkarılmıştır (Şekil: 2). Bu duvar, anıtsal tepe üzerinde bulunan ilk örnektir. Duvarın temeli iki adet çok-yüzlü blok içermektedir. Bu
blokların özgün hallerinde daha eski tarihli bir Lidya duvarından devşirilmiş olması muhtemeldir. Duvarla ilişkili taban seviyesinden gelen seramikler
M.Ö. altıncı yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Bu duvarın, batısında yer
alan kireçtaşı teras duvarıyla ilişkisi, üzerinde oturan Helenistik duvar nedeniyle kesinleştirilememiştir. Ancak, Helenistik odanın diğer tarafındaki taş
dolgunun Lidya terasına ait olduğu söylenebilir. Bu koşullar altında terasın
genişliği 7 m. olmalıdır. Bu açmada bulunmuş kaydadeğer eserler arasında,
daha önceden bilinen tipte ancak daha özenli boyanmış bir atlıyı resmeden
pişmiş toprak plaka, bir tunç fibula parçası ve yüksek kalitede bir Efes malı
tabak parçası yer almaktadır.
Tepenin kuzey ucunda, 2012 ve 2013 yıllarında kazılan ve bu sene genişletilen açma, en az üç evreli Roma yapılarını gün yüzüne çıkarmıştır. Bu
yapılar 2.6 m. yüksekliğe sahip ve 1 m. kalınlığındaki tamamen yer-altı ögesi
olan sağlam Helenistik temellerin üzerine inşa edilmiştir.
Bu açmadaki amacımız da yine, daha önceki yıllarda keşfedilen derin seviyelerdeki erken Lidya tabakalarını incelemekti. Önceki kazılar burada M.Ö.
yedinci yüzyıla ait bir teras duvarı ile modern yüzeyin 6.5 m. altında, muhtemelen teras duvarı ile çağdaş, ahşap destekli bir kerpiç duvarı açığa çıkarmıştır. Ancak açmada M.Ö. altıncı yüzyılı temsil eden bir yapı mevcut değildir.

148

Bu nedenle, açmanın güney yarısını kaplayan ve içindeki dolguda çoğunlukla
Pers Dönemine ait seramik ile karışık Lidya malzemesi bulunan devasa kesik,
antik soygun çukuru olarak yorumlanmıştır. M.Ö. altıncı yüzyıla ait bir teras
duvarının buradan tamamen sökülmüş olduğu söylenebilir.
Roma ve Helenistik Dönem kalıntıları Lidya tabakasına ulaşmamızı engellemiştir. Fakat alandaki en önemli keşif, geç duvarlarla aynı hizada bulunan ve Helenistik duvarın inşasından önce, yani büyük olasılıkla Lidya Dönemine ait doğrudan anakayaya açılmış kesiktir. Bu kesik, tamamen yerinden
sökülen yapının, mesela bir teras duvarının, arka yüzünü oluşturmuş olabilir.
Eğer tahminimiz doğruysa, yapı 6 metre genişliğinde olacaktır ki bu genişlik,
tepenin güneyinde yüzü kireçtaşı bloklar ile kaplanmış teras ile nerdeyse aynı
ölçülerdedir.
Bir diğer kazı sektörü Alan 55 olarak bilinen aşağı terastır. Önceki kazılar
bu alanın Erken Roma Döneminde, Wadi B tapınağı olarak isimlendirdiğimiz
İmparatorluk Kültü kutsal alanı olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu kutsal
alan Roma Döneminde tahrip edilmiş ve blokların çoğunluğu terasın doğu
kenarındaki daha geç bir yapıda yeniden kullanılmıştır. Bu geç yapı muhtemelen bir depremde tahrip olmuş ve geride parçanlamış mermer bloklar,
heykeller ve yazıtlar bırakmıştır.
Alandaki açmamız 300 metrekareden daha fazla genişletilerek, bir kenarında kapısının bulunduğu tuğla ve kaba taşlardan inşa edilen devşirme yapının daha büyük bir kısmı açığa çıkarmıştır (Şekil: 3-4). Kazılar taban seviyesine erişmemiş, yapının mermer dış duvarlarından önce binanın içine çöken
iç duvarlarına ait bir taş yıkım tabakasında durmuştur.
Yapının devşirme malzemesi arasında birden çok farklı binanın mimari
parçalarına rastlanmıştır. Bu parçaların etüdü, Wadi B tapınağının üst yapısının ve kutsal alandaki diğer yapıların öncül rekonstrüksiyonuna izin vermiştir.
Bulunan heykel parçaları arasında Julio-Claudian Dönemine ait bir heykel başı ve daha geç tarihli türban takmış bir kadın heykeli başı yer almaktadır.
Çok sayıdaki devşirme yazıtların küçük parçalarından bir tanesi “Hekate
ibadetçilerinin yerleşimi, [ - - ] Leanas oğlu, Asiarch, Aquilla Ma[rcel?]lus’u (onur-
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landırmıştır)” ibaresini kaydetmiştir. Yazıt, Sardis’te Hakate’ye adanmış bir
topluluğun varlığını ve bu mabette onurlandırılan çok sayıdaki Asiarch’ın
bir diğer örneğini belgelemektedir. Yuvarlak biçimli bir sunak üzerinde ise
“‘Mızrakdarlar’ Birliği (thiasos) (bu sunağı) Caesar İmparator Maximus ve Zeus’un
oğlu Ba(k)chos Dionysos’a adamıştır; yapının inşası ile [-silinmiş erkek ismi-] ilgilenmiştir” yazılıdır. Georg Petzl’e göre, bu yazıt muhtemelen Actium’dan
sonra, Octavian’ı onurlandırmıştır ancak bu, hükümdarın Augustus ünvanını
almasından öncedir; bu nedenle yazıt M.Ö. 31 ve 28 yılları arasına tarihlenmelidir.
Kutsal alanın kullanımdan kalktığı ve taşlarının devşirildiği daha geç evresine ait beklenmedik bir dizi eser keşfedilmiştir. Bunlar arasında alınlıklı ve
üzerine menora, lulav (palmiye dalı) ve etrogun (ağaçkavunu) işlendiği devşirme Roma steli yer alır (Şekil: 5). Bu stel daha sonraki Ortaçağ tabakasında
ele geçmiş olsa da, menora işli bir diğer taş, teras duvarında bulunmuştur ve
kompleksin Yahudi bir nüfusla kuvvetli bir bağlantısı olduğuna işaret etmektedir.
Terasın üst tarafında, devşirme bina ile çağdaş iki adet oda kazılmıştır.
İkisinde de duvar resimleri mevcuttur ancak duvar resimleri o denli zayıf
korunmuştur ki kazılar çoğu zaman temizlik ve konservasyon çalışmalarını beklemek zorunda kalmıştır. Bu nedenle yalnızca bir duvarın yüzü açılabilmiştir. Duvar resimlerinde yüksek kaideler üzerinde oturan pilasterler ile
renkli mermer levhalar görünmektedir (Şekil: 6).
Bu odalar da yine, yanarak yıkılmış çöküntü dolgusu ile dolu olarak bulunmuştur. Odadan gelen en geç tarihli sikke ve seramikler M.S. 408 yılına
tarihlenmektedir. Buna göre kompleksin M.S. erken beşinci yüzyıldan sonra,
muhtemelen bir deprem ile yıkıldığı söylenebilir1.
Üçüncü bir kazı sektörü Turistik Geliştirme Projesinin bir parçası olarak
açılmıştır. Bu proje çalışmalarımızın son yıllardaki bir diğer odağını oluşturur. Sinagog ve Lidya surlarının üzerini kapatacak iki çatının tasarım çalışmaları geçen yaz boyunca ve sezon dışında devam etmiştir. Şu an bu proje
için ödenek toplanmaktadır. Lidya surları sektöründe, modern İzmir-Ankara
1

2015 kazı sezonunda aynı tabakada bulunan sikkeler M.S. 6. yy.’a tarihlenmektedir.
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karayolunun altında, kendisinden bin yıl önce inşa edilmiş Lidya kapısının
tam üzerinden geçen bir Roma yolu bulunmaktadır. Dolayısıyla buradaki
amaçlarımızdan biri hayranlık uyandıran bu kültürel ve işlevsel devamlılığı ziyaretçilere gösterebilmektir. Tasarım ve ödenek çalışmaları sürerken, biz
projenin farklı iki sektörünü birbirine bağlamak için bu alandaki kazılarımıza
devam etmek istedik.
Bu nedenle, Sinagogun önünde, mermer döşeli Roma yolunun daha fazlasını açığa çıkarabilmek için bir açma açılmıştır. Ancak caddenin yüzeyi, çok
yüksekten düşmüş ve döşemeyi kısmen parçalamış geniş mermer bloklarla
kaplı olarak bulunmuştur (Şekil: 7-8). Çöken blokların büyük bir çoğunluğu
sonrasında kasten parçalanmış ve alan mermer yongalar ile dolmuştur. Bunların kireç yapımında kullanılmış olması muhtemeldir.
Alandaki etüdümüz blokların bir çoğunun iki farklı ölçüdeki kemere ait
kemer taşları olduğunu göstermiştir. Daha küçük olanlar yaklaşık 4 m. çapındadır ve buranın hemen kuzeyinde 1963’te kazılmış ve tetrapylon olarak
canlandırılmış yapının dört adet kemer ayağı ile uyumludur. Ancak büyük
kemer taşları 13 m. çapındadır ve bu tetrapylon için oldukça geniştir. Kazılar yolun diğer kısmında 13 m. uzakta bir dizi kemer ayağını daha açığa çıkarmıştır. Bu ölçü büyük kemer taşlarının çapı ile tam uyumludur ve Roma
yolunun bir anıtsal mermer kemer ile çevrelenmiş olduğunu göstermektedir.
Bu keşif, üç geçitli sekiz ayaklı bir zafer takının rekonstüksiyonuna izin vermektedir. Bu kemer Anazarbos ve Selanik kemerlerine benzerdir (Şekil: 9-10).
Yapı 8.6 m. kalınlığındadır; simetrik olması halinde genişliği yaklaşık 33
m. olacaktır. Bu ölçüler yapıyı, Roma dünyasının bilinen en geniş kemeri yapmaktadır. Büyük bir şans eseri, kemerin iç kısmının kilit taşı korunmuştur ve
üzerinde iki yazıt yer almaktadır. Üst taraftaki kırıktır, alt taraftaki ise yapının
gözetmeninin kendi kaynaklarından Herakles [---]phylax’a bir heykel adadığını kaydetmektedir. Kemerin tarihi henüz netlikle kesinleştirilememiştir. Kilit taşı yazıtı M.S. birinci veya ikinci yüzyıla tarihlemektedir. Mimari bezeme
ise ikinci yüzyıla işaret etmektedir, ancak diğer öğeler bu tarihi biraz daha
öne çekebilir.
Bu kemerin özgün bir özelliği ise geniş hattın kemer taşlarının, 1200 m.
uzaktaki Artemis Tapınağı’nın cellasında yer alan sütun tamburlarından ke-
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silip devşirilmiş olmasıdır. Öyle görünmektedir ki tapınağın sütunları Roma
Döneminde taşınmış ve bu alanda yeniden kullanılmıştır. Erken tarihli bu ilginç devşirme örneğinin bir benzeri M.S. birinci yüzyılda Corinth’teki Apollo
Tapınağı’nda karşımıza çıkmaktadır.
Örenyeri konservasyon projeleri m. Kilisesi, Artemis Kutsal Alanının kuzey stoası, PN Sektörü, Alan 55 duvar resimleri, Hamam-Gimnazyum Kompleksi ve Sinagog’ta gerçekleştirilmiştir. Ancak bu projelerin en büyüğü Artemis Tapınağı’nda uygulanmıştır. Artemis Tapınağı, kazıldığı yüzyıldan bu
yana kararmış; güzelliği, siyah siyanobakteri, liken, yosun ve diğer organik
oluşumlar nedeniyle bozulmuştur. Üzerinde büyüyen biyofilmin çirkin olmasından öte; likenler ürettikleri asitle mermerleri oymakta, yüzeyini zedelemektedir; siyah siyanobakteri ise, düşüncesiz ziyaretçilerin üzerine isimlerini
kazıdıkları bir “kara tahta” oluşturarak, duvarlara daha da fazla zarar vermektedir (Şekil: 11). Son üç yazdır, konservatörlerimiz Michael Morris ve Hiroko Kariya deneyler yaparak, organik biyofilmi temizlemek için farklı yöntemler geliştirmiştir. Bu biyolojik büyümeden alınan numunelere uygulanan
laboratuvar ve DNA analizleri sonuçları ile kutsal alanda yerinden sökülmüş
taşlar üzerinde uyguladıkları testlerin sonuçları baz alınarak bir yöntemde
karar kılınmıştır. Bu yöntem, biyofilmi, taşlara zarar vermeden öldürmek
üzere, ticari amonyum kuvaternat biyosit olan Preventol’u kullanmaktadır.
Preventol’un seyreltik çözeltisi taşlara sıkılıp, üstleri Preventol ile doygunlaştırılmış ıslak çuval bezi ile kapatılmış ve plastik ile kaplanmıştır. Bu şekilde
işleme sokulan alan, taşların durumu ve biyofilm tarafından kaplanma derecesine göre yaklaşık 5 gün boyunca kapalı tutulmuştur. Bu sürede Preventol
taşa nüfuz ederek, mermere işleyen siyanobakterileri öldürmüş ve likenleri
yumuşatmıştır. Uygulama yapılan alanın üzeri belli aralıklarla açılıp, fırçalarla dikkatlice ovularak temizlenmiş ve Preventol yeniden uygulanmıştır. Beş
günün sonunda, alan yeniden fırçalanmış ve hafifçe yıkanmıştır. Her ne kadar
temizlikten hemen sonra mermerler kahverengi ve lekeli görünse de, biyosit
aylar boyunca bakterileri öldürmeye devam etmekte ve ancak bir yıl sonunda
işlemini tamamlamaktadır. Süreç yavaş ama hassas ve etkilidir. Sadece mermer blokların üzerini temizlemek yerine, canlı organizma kolonilerinin tapınağı sarması sorununa kökten çözüm getirmektedir. Sadece yüzey temizliği
yapmakla kalmayıp, taşların derinine işlemektedir. Fakat en önemlisi, taşları
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olması gerektiğinden fazla temizlemediği için taşların antik yüzeyine zarar
vermeden yerinde bırakmaktadır.
Üç senelik bu hazırlık sonunda bu sene beş yıllık bir projeye başlanmıştır.
Temizlik çalışmaları tahminimizden daha etkin ve hızlı gitmiştir. Bu nedenle
çalışmalara iki ay daha devam ederek, cella duvarlarını ve iç kısımdaki kaideleri temizlenmiştir. Sonuç olarak tapınak antik dönemdeki parlak beyaz
görünümüne kavuşmuştur (Şekil: 12).
Araştırma ve yayın çalışmaları sezonun diğer bir önemli kısmını oluşturmuştur. Arkeolog ve tarihçileri içeren yeni projemiz Helenistik Çalışma
Grubu, Helenistik Dönem başkenti Sardis’i hem yerel hem bölgesel dinamikleri ile incelemekte ve kentin, bir Pers satraplık merkezinden Yunan polisine
dönüşüm sürecindeki değişimleri açıklamaya çalışmaktadır. Yayın çalışmaları da hızla devam etmektedir. Bunlar arasında HoB kazı sektörü, Sinagog ve
Artemis Tapınağı yapıları, sikkeler, yazıtlar, seramik ve pişmiş toprak eserleri
konu olan yayınlar bulunmaktadır. Uzun süredir beklenen Sardis EA ve E Kiliseleri kitabı geçtiğimiz ay Hans Buchwald tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca, yeni internet-sitemizde ücretsiz indirilebilen bütün yayınlarımız, interaktif eser veritabanımız ile İngilizce ve Türkçe makaleler yer maktadır (http://
www.sardisexpedition.org/).
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SARDIS 2014
Nicholas CAHILL*
Archaeological fieldwork at Sardis was carried out from June 7 until Aug.
15, with an extended season for site conservation from Aug. 16 until Oct. 31.
The team included 59 archaeologists, staff, and specialists. We were fortunate
in having Özcan Şimşek of the Istanbul Archaeological Museum with us as
representative of the Ministry of Culture. We thank the Ministry of Culture
and Tourism for continued permission to carry out archaeological research,
and especially General Director Abdullah Kocapınar, Excavations Division
Director Melik Ayaz; and Sevgi Soyaker, director of the Manisa Museum, for
their help and support.
Since 2009 a primary focus of excavation has been a pair of natural spurs of
the acropolis, known as ByzFort and Field 49. These two spurs were enclosed
in the Lydian period by monumental terrace walls, and in past years we have
proposed to identify this area as the palace of the Lydian kings, based on the
architecture and artifacts recovered there. Our goals in 2014 were to uncover
more of the Lydian buildings on top of this terrace.
A trench in the center of the hill begun in 2012 was expanded to 15 x 24 m.
(fig. 1). Previous excavation had uncovered just the top of a limestone wall,
which is exactly aligned with the Lydian limestone terrace wall in the south.
As in previous years, a number of early Byzantine burials were scattered
through this area, bringing the total number of burials on this hill to 41.
Roman remains were badly preserved here, but seem to belong to a large,
perhaps open space with pithoi set into its floor.
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A complex series of Hellenistic walls includes one room built partly of reused limestone blocks, with a door in its south wall. The room seems to have
been a basement, reached by a stairway, now destroyed but originally built
on the stub of an earlier Hellenistic wall. Ceramics from the fill under the floor
suggest a date in the first century BC. A landing at the bottom of the stairs was
paved with four fired bricks, an early use of this technology in Anatolia.
Beneath this basement room was exposed a Lydian wall built of limestone
ashlar blocks, the first such wall uncovered on this hill (fig. 2). In the foundations of the wall were built two faceted blocks, probably originally wall base
blocks but here reused as spolia. Pottery from a floor level associated with the
wall suggests a date in the first half of the sixth century BC. Its relationship to
the limestone terrace wall just to its west is obscured by the Hellenistic walls
above. Further east, a stone packing on the other side of the Hellenistic room
might be packing for the Lydian terrace, which would then be about 7 m.
wide. Notable Lydian finds from this trench include a terracotta revetment
showing a charioteer; a bronze fibula fragment; and a very fine fragment of
an Ephesian Ware dish.
At the north end of the hill, expansion of a trench dug in 2012 and 2013
revealed at least three phases of Roman buildings. These were built over substantial Hellenistic foundations of a room 5.5 m. wide, its subterranean foundations 2.6 m. high and 1.0 m. thick.
Earlier excavation here had uncovered the Lydian terrace wall of the 7th
c BC, and a mudbrick and timber wall, 6.5 m. below modern ground surface.
Remains of the 6th century BC phase, however, were almost entirely missing;
and we hypothesized that a cut in the southern half of the trench, containing mostly Lydian material but with a significant mixture of Persian-period
pottery, might represent a robber’s trench for some 6th c structure, such as a
terrace wall, that had been entirely robbed out.
The complex Roman and Hellenistic remains prevented us from reaching
Lydian strata, but one important discovery was a straight cut in the bedrock
oriented to later walls here, predating the Hellenistic wall and so presumably
made in the Lydian period. This could be the south face of a feature that was
entirely robbed out, such as a terrace wall; if so it would be almost six meters
wide.
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A second excavation sector was a lower terrace, known as Field 55. Previous excavation had showed that in the early Roman period this was a sanctuary, probably of the Imperial Cult, with a temple known as the Wadi B
temple. The sanctuary dates to the 1st century AD; it was destroyed sometime
during the Roman period, and many of its blocks were reused in a later, massive building on the east side of the terrace, constructed almost entirely out of
spolia. This later building had been destroyed, probably in an earthquake. On
top of the terrace were two rooms, perhaps of a later Roman house.
We expanded the area to more than 300 m2 to uncover more of the spolia
building and walls to its north built of brick and fieldstones, with a door on
one side (figs. 3, 4). Excavation did not reach the floor, however, but stopped
at a layer of collapsed masonry, the remains of these internal walls which apparently fell in before the marble walls.
Study of architectural fragments allowed a preliminary reconstruction of
the superstructure of the Wadi B temple, as well as other buildings of the
sanctuary. Sculptural fragments discovered in 2014 included a fragmentary
Julio-Claudian head, and a later female head wearing a turban.
Among the numerous small fragments of inscriptions from the spolia is
one recording that “The settlement of the Hekate-worshippers (honoured) [
- - ] Aquila Ma[rcel?]lus, son of Laenas, the Asiarch,” documenting the existence of a community dedicated to Hekate, and another of many examples
of Asiarchs honored at this sanctuary. A round altar reads ““The association
(thiasos) of the ‘spearmen’ dedicated (the altar) to Caesar Imperator Maximus
and to Ba(k)chos Dionysos, son of Zeus; [ -deleted male name- ] took care
of its erection and of the building,” According to Georg Petzl, it probably
honored Octavian after Actium but before he was granted the title Augustus,
dating the stone to between 31 and 28 BC.
From the later phase of this area, when the sanctuary had gone out of use
and its blocks rebuilt in the spolia building, came a number of surprising discoveries. Among these is a reused Roman pedimented stele, incised with a
menorah, lulav (palm branch) and ethrog (citron; fig. 5). This was found in a
later, Medieval stratum; but a second menorah was found incised on the terrace wall itself, suggesting a Jewish association for this complex.
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On top of the terrace are at least two rooms, which are contemporary with
the spolia building. Both had painted walls, but the wall paintings were so
poorly preserved that we could only expose and treat one wall. This reproduces colored marble revetment with pilasters standing on tall plinths (fig. 6).
These rooms too were found filled with collapsed and burned debris, very
probably resulting from the same earthquake that destroyed the spolia building. The latest coins and pottery from the room date to ca. 408-410 AD, but
this only provides a terminus post quem for the earthquake in the fifth century AD.1
A third excavation sector was opened as part of the Touristic Enhancement
Project, which has been a central effort of work in recent years. We continued the design of two roofs, over the synagogue and the Lydian fortification.
While we finish the design, however, we wished also to open more area to
link these two sectors, and to demonstrate to visitors the remarkable continuity here, to show how the late Roman road passes directly over the Lydian
gate of almost 1,000 years earlier, and under the modern Izmir-Ankara highway of 2,000 years later.
A large trench was therefore opened in front of the Synagogue, in order to
expose more of the marble-paved road. The road surface, however, proved to
be completely covered with large marble blocks, which had fallen here from
a great height and smashed into the pavement (figs. 7, 8). Many of the blocks
were then deliberately broken up after they had fallen, presumably to burn
them for lime. Study of the blocks showed that many of them were voussoirs,
in two main sizes. The smaller ones of ca. 4 m. diameter would fit four piers
excavated just north of here in 1963, and then reconstructed as a tetrapylon.
The larger voussoirs, however, measured approximately 13 m. in diameter,
far too large for this tetrapylon. Excavation uncovered the edge of a corresponding set of piers on the other side of the road, 13 m. away and so exactly
fitting the voussoirs, and suggesting that the road was spanned by a monu-

1

Excavation in 2015, after this report was written, recovered coins of the sixth century AD from
this same destruction layer.
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mental marble arch. We may therefore restore a three-bayed arch set on eight
piers, like the arches at Anazarbos or Thessaloniki (fig. 9, 10).
The structure is 8.6 m. thick and, if symmetrical, would be about 33 m.
wide. This makes it among the largest arches known in the Roman world,
with a 13 m. central span. By great fortune the keystone on the inner side
of the arch is preserved, with two inscriptions: the upper broken away, the
lower recording that the supervisor of the work dedicated a statue of Herakles [---]phylax from his own funds. The date of the arch has not yet been fixed
with certainty. The keystone inscription seems to date to the first or second
century AD. Architectural ornament suggests a date in the second century,
but other features might suggest a slightly earlier date.
A very peculiar feature of the arch is that most of the large voussoirs were
cut from reused column drums from the cella of the Temple of Artemis, about
1200 m. away. It seems that this earlier building was cleared of columns in the
Roman period, and many drums reused here. This is an interesting early use
of Roman spolia, and is paralleled by the Temple of Apollo at Corinth in the
first century AD.
Site conservation projects included work on Church M, the North Stoa
of the Sanctuary of Artemis, Sector PN, wall paintings at Field 55, the BathGymnasium Complex, and the Synagogue. The largest project, however, was
in the temple of Artemis. In the century since it was excavated, the temple
has become covered with lichen and black cyanobacteria, which both damage
the marble and also provide a “blackboard” for visitors to write on (fig. 11).
For the past three years Michael Morris and Hiroko Kariya have developed a
new method to kill the biological organisms that have colonized the marble.
A dilute solution of biocide is sprayed onto the stones and covered with wet
burlap, also saturated with Preventol, which is then covered with plastic. The
area is left covered for about 5 days, depending on the degree of infestation
and the situation of the stone. During this time the Preventol soaks into the
stone and kills the cyanobacteria deep within the marble, and softens the lichens. At the end of five days, the area is further scrubbed and briefly washed.
Although the marble looks brown and blotchy after cleaning, the biocide continues to kill the bacteria for months, and it takes a year or more to complete
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the process. The process is slow, but gentle and effective; it does not simply
clean off the marble blocks but directly addresses to fundamental problem,
the infestation by colonies of living organisms. It works not just on the surface
but deep within the stones; and most important, it is impossible to overclean
the stone, and the technique leaves the surface patina undamaged.
After three years of development, a five year project was begun this year.
The cleaning went more quickly and effectively than we had expected, and
we continued the season for another two months, allowing us to clean much
of the cella walls and the interior bases, leaving a large part of the temple as it
looked in antiquity (fig. 12).
Research and publications were an essential part of the season. A new project is a Hellenistic Working Group of archaeologists and historians, to study
Sardis as a Hellenistic capital both locally and regionally, and the changes
the city underwent as it was transformed from a Persian satrapal capital to
a Greek polis. Work proceeded on new publications of excavation sectors
such as HoB, buildings including the Synagogue and the Temple of Artemis,
and artifacts including coins, inscriptions, pottery, and terracottas. The longawaited publication of Churches EA and E by Hans Buchwald was published
this spring. And finally, a new web site includes all our publications for free
download, an interactive database of artifacts, and essays in Turkish and English (http://www.sardisexpedition.org/).
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2014 YILI KURİKİ HÖYÜK KAZISI
Elif GENÇ*
Batman İli, Merkez İlçesi, Oymataş Köyü, Kuriki Höyük 2014 yılı kazı
çalışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 07.07.2014 gün ve 132084 sayılı izinleri ve Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü’nün maddi destekleri ile gerçekleştirilmiştir.1 Ilısu ve HES
Projesi kapsamında 2009 yılında başlatılan Kuriki Höyük Kazısının 2014 yılı
çalışmaları, 14 Temmuz–29 Aralık 2014 tarihleri arasında, Batman Müze Müdürlüğü Başkanlığında2 ve danışmanlığımda öğretim üye ve öğrencilerin katılımı ile yürütülmüştür.3
Kuriki Höyük, Batman İl merkezinin 14 km. güneyinde, Oymataş
Köyü’nün 1 km güney-batısında ve Batman Çayı’nın Dicle Nehri’ne döküldüğü noktada yer alır. Höyük yaklaşık 250 x 100 metrelik bir alanı kaplamakta
ve birbirine 70 metre mesafede bulunan iki tepeden oluşur (Resim: 1-2, doğu*
1

2
3

Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Balcalı-Adana/TÜRKİYE.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü’ne izin ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, Çukurova Üniversitesi FEF2012KAP1 “2012-2013 Yılı Batman Kuriki Höyük İnterdisipliner Çalışması”
başlıklı proje ile çalışmalar desteklenmiştir.
Batman Müzesi Müdiresi Sayın Tenzile Uysal’a ve tüm müze çalışanlarına yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz.
Kazıya, arkeologlar Birgül Yıldız-Köse, Çağan Köse, Kemal Atak, Ayşe Arslan, Fatma Çelebi,
Fatih Şahan, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri; Fatma Kaya, Onur Şahin, Enes Aydemir, Nurullah Ceylan, Veysel Aşıklı, Selbi Can, Gülsemin
Boğa, Can Uca, Ümit Aykut, Nurullah Özkul, Muhammed Emin Demiray, Ayşe Aydın, Semih
Cinkara, Hatun Doyuran, Enes Ergan, Buğra Kızılyel, Ali Taylan Yeter, Bahar Akar, Dilan Sulmaz, Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Murat
Bayazit, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Ayşegül Kaycı, Bakanlık temsilcisi olarak Adana Müzesi’nden Metin Ağrak, daha sonra Batman
Müzesi’nden Zeynep İsen ve M. Cabir Alper katılmışlardır. Bakanlık Temsilcilerimize yardım
ve destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

165

daki Kuriki Höyük 1, batıdaki Kuriki Höyük 2). Bu alan uzun yıllar Oymataş
Köyü sakinleri tarafından tarla olarak kullanılmıştır.
2014 yılında, A Alanı doğu yamacı (L/22-23-24, M/22-23), kuzey yamacı
(J/22, K/22-23) ve güney yamacında (L/18-19, M/19,21, plan kareleri), B Alanında (G/5-6, H/5-6), D Alanında (I/8-11, J/8-11) ve E Alanında (batı N/14,
M/15, doğu N/17-18) olmak üzere toplam dört farklı alanda, 24 plan karede
kazı çalışmaları yürütülmüştür (Çizim: 1; Resim: 2). 6 yıldır yürüttüğümüz
kazı çalışmaları sonucunda, her iki höyükte, höyüklerin arasında ve çevresinde olmak üzere toplam 13 farklı alanda ve 66 ayrı açmada çalışılarak 4600
m2’lik bir alanda kazı yapılmıştır (Çizim: 1).
Kuriki Höyük’teki en eski yerleşim, 1. Höyükte açığa çıkartılmıştır. İlk yerleşim M.Ö. .3600’lere kadar eskiye iner4. Geç Kalkolitik Çağ’dan Erken Tunç
Çağı başlarına kadar yerleşilen IV. tabaka’da altı alt evre saptanmıştır. Erken
Tunç Çağından sonra uzun bir boşluk vardır. Geç Tunç Çağı’nda tekrar iskanın olduğu görülür. Orta Demir/Yeni Assur Döneminden itibaren yerleşim
alanı her iki höyüğü kaplayacak şekilde genişlemiştir. Geç Demir ve Hellenistik Dönemde, mezarlık alanı da kullanılmaya başlanmıştır. Parth-Roma
Döneminde yerleşim alanı küçülmüş ve Kuriki Höyük 1’de, nehirleri çok iyi
görebilecek konumda iki büyük yapı inşa edilmiştir. Yüzeyden toplanan bazı
buluntular, yerleşimin M.S. 5/7. yy.’a kadar devam etmiş olduğunu göstermiştir.5

A ALANI ÇALIŞMALARI
2014 yılında, Kuriki Höyük 1’de, höyüğün kuzey, doğu ve güney yamaçlarda toplam 15 farklı plan karede çalışılmıştır. 2009 yılında büyük binanın
koridoruna açılan sondaj alanında belirlenen en erken yerleşimi daha iyi anlayabilmek amacıyla, höyüğün yamaçlarında kazı çalışmalarına başlanmıştı.
4

5

IVb3 evresine ait silo içinden elde edilen karbonlaşmış tohum örneklerinin analiz sonuçları:
AMS-standard delivery, 2 sigma calibration Beta-381581: Cal BC 3630-3565, Cal BC 3535-3490,
Cal BC 3465-3375; Beta-381580: Cal BC 3645-3625, Cal BC 3600-3525, LTL12391A:Cal.BC.36303590; Cal.B.C.3530-3350; MKL_1663:Cal.BC.3517-3396; Cal.BC.3386-3096.
Genç ve diğ. 2011, 147; Genç ve diğ. 2012, 464-465; Genç ve diğ. 2013, 229; Genç ve diğ. 2014, 292
vd.; Genç vd. 2015, 465-466.
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Aynı amaç doğrultusunda, 2014 yılında da yamaçlardaki çalışmalara devam
edilmiştir.

IV. Tabaka (Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı I)
Ana toprağa ulaşılan sondaj alanında, IVb tabakası 4 evreli, IVa tabakası
iki evreli olarak saptanmıştır.6 Höyüğün yamaçlarında ise, sondaj alanında
olduğu gibi, benzer tabakalanma belirlenmiştir. Ancak bu alanlarda henüz
ana toprağa ulaşılamamıştır (Çizim: 2).
Geç Kalkolitik Çağın yan yana dizili dikdörtgen planlı mekânları ile alt
evrede, birbirine paralel uzanan ve ızgaraya benzer bir plan gösteren yapı
kalıntısı en belirgin mimari planı yansıtır (Çizim: 2). IVb1 evresine ait yapı
yaklaşık 4x5 m. ölçülerinde, 40-45 cm. kalınlıktaki taş temeli yapı en iyi korunan yapıdır. Oda tabanından el yapımı saman yüzlü kaplar ile birlikte çakmaktaşı aletler ele geçmiştir. Geç Kalkolitik Çağı çanak çömleği, Güneydoğu
Anadolu ve Kuzey Suriye’den tanınan saman yüzlü (chaff-faced ware) ve mineral katkılı (grit-tempered ware) seramiklerle temsil edilir. Kapların büyük
bir grubunu saman yüzlü kaplar oluşturur. Çoğu el yapımıdır. Genelde orta
ve kaba kaplar görülür ve bunlar düşük fırınlanmıştır. Yerel Geç Kalkolitik
seramiği olarak adlandırılan saman yüzlü içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız
kenarlı çanak (hammerhead rimmed bowls) (Çizim: 3a-f) ve keskin karınlı
güveç formlu kaplar (carinated casserole cooking pots) (Çizim: 3g-j), alttaki
ilk evre hariç, diğer bütün evrelerde kullanım görmüştür. Çanakların benzerlerine Hirbemerdon7, Kenantepe8, Hacınebi B1-B29, Zeytinli Bahçe10, Kurban
VIB-A11, Hassek Höyük12, Tell Leilan V-IV13 ve Tell Brak TW14-16’da14 rastlan-

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Genç ve diğ. 2012, 465.
Laneri ve diğ. 2009, 230.
Creekmore 2007, 92, Res.10,B,D, Res.12,B-D.
Pollock-Coursey 1995, 104-105, Res.2.
Balossi Restelli 2006, 26 Res.6.
Algaze ve diğ. 1990, 254-255, Bowls 26, Lev.31,A-K, Lev.32, Lev.145.C.
Hoh 1981,44,53 Res.11,7-8, Lev.15,9.
Schwartz 1988, Res.52,3,7-8, Res.57,1-3.
Oates-Oates 1993, 192-193, Res.51,25, Res.52,42-44;
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mıştır. Güveç formu da benzer bir yayılım göstermektedir.15 Bunların yanında
az sayıda ele geçen mineral katkılı çark yapımı, ince cidarlı iyi fırınlanmış kap
parçaları, Uruk tipi kaplara benzerlik gösterir. Ayrıca, sarkık akıtacak (drooping spouted jars) ve uzun ip delikli tutamak (nose-lug) Güney Mezopotamya Geç Uruk Dönemi (GK5) ile ilişkili buluntulardır. İki küp mezardan
biri doğu yamacında, diğeri de güney yamacında bulunmuştur (Resim: 3).
Kapakları ile birlikte korunan mezarlar çocuk mezarlarıdır. Karbon analiz sonuçları yerleşimin tarihi ile de uyuşmaktadır.16
Erken Tunç Çağı iki ayrı mimari evreden oluşur. Alttaki evreye (IVa2) ait
iki yapının temel duvarları yamaç eğiminden dolayı tahrip olmuştur (Çizim:
2). Küp paçaları, kâse, çanak ve bardak formları oda tabanı üzerinden ele geçmiştir. Geç Kalkolitik yerleşiminden itibaren kullanılan saman yüzlü kaplar
Erken Tunç Çağında da kullanıma devam eder. Ancak, bir önceki tabakada
yaygın olan çanak ve güveç formu ortadan kalkar. Bunların yerine mineral
katkılı saklı astar bezemeli (reserved-slip ware), ip delikli tutamaklı (vertically-pierced lugged) ve yüksek kaideli yeni formlar gelir. Ayrıca, az sayıda
ince nitelikli Ninive V tipi kaplar yeni kap grubu içinde yer alır17 (Resim: 4).
Höyüğün güney yamacında Erken Tunç Çağına tarihlenen bazı duvar sıraları
açığa çıkartılmıştır. Üstteki III. tabaka mimari kalıntılar nedeniyle kısıtlı alanlarda açığa çıkartılan bu duvar sıraları, doğu yamaçtaki yapılarla benzer bir
teknikte inşa edilmiştir. Bu alanda küçük parçalar halindeki Ninive V tipi kap
parçaları daha yoğun ele geçmiştir.

III. Tabaka (Demir Çağı)
Demir Çağı yerleşimi üç evreli olarak belirlenmiştir. Erken Demir Çağı izlerine höyüğün doğu ve güney yamacında ulaşılmıştır. El yapımı, ağız kenarı
yivli ve/veya yumru bezemeli kaplar (Resim: 5), bölge yerleşim yerlerinde
15 Creekmore 2007, 93, Res.11,F.; Pollock-Coursey 1995, 106-107, Res.5-6,G-H; Balossi Restelli 2006,
27-28,Res.7-8; Algaze ve diğ. 1990, 256, jars 20a-c, Lev.33,D-J, Lev.145,B.; Schwartz 1988, Res.54,12, Res.59.; Oates-Oates 1993, 185 Res.33, s.197, Res.54,67, 69-70.
16 Beta-404867, KH-1:L.206 AMS standard delivery bone collagen Cal BC 3520 to 3365.
17 Şenyurt 2002, 678, Şek.6, Şek.14 (Aşağı Salat); Creekmore 2007, Res.4, N, Res.6,F-G (Kenen Tepe).
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olduğu gibi genelde atık çukurlarından gelmektedir.18 Bölgede tanınan ağız
kenarı yivli Erken Demir Çağı kapları (grooved ware), M.Ö. 12-10. yy.’larda
Kuzey Batı İran ve Kafkasya’dan, Doğu Anadolu Fırat Nehri’ne kadar, Yukarı
Dicle Bölgeside dahil olmak üzere geniş bir coğrafi alana yayılmış ve M.Ö.
8.yy’a kadar kullanım görmüştür.19
Orta Demir/Yeni Assur Döneminde, yerleşim alanının her iki höyüğü
kaplayacak şekilde genişlediği görülmektedir. İyi korunan mimari kalıntılardan biri 1. Höyük’te büyük yapının güney yamacında açığa çıkartıldı. 2014
yılında bu yapının doğu bölümünde çalışılmıştır. Yapı, 20 x 11 metre ölçülere
ulaşmıştır. 2013 yılında odaların tabanı siyah renkte bir sıva ile kaplı olduğu
tespit edilmişti.20 Bu sıvalı taban, bitüm/zift ile kum karışımından yapılmış
ve taban yalıtımı için kullanılmış olmalıdır. Yakındoğu’da, Kuriki’de olduğu
gibi, özellikle petrol kaynağı yakınlarındaki pek çok yerleşim yerinde petrol
ile ilişkili maddelere rastlanmıştır. Kuriki Höyük bitum kaynağının nereden
temin edildiği konusu henüz net değildir. Ancak, bu konuda Çukurova, Dicle
Üniversitesi ve Fransa ile ortak çalışmalar başlatılmıştır. Bu mimari yapı ile
ilişkili buluntular, ağız kenarı yivli çanaklar, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı
boyunlu çömlekler ve üzerinde av sahnelerinin yer aldığı iki adet silindir mühür, Yeni Assur Dönemi buluntuları arasındadır.
Aynı alanda, 3 m. çapında ve 1.50 m. derinlikte büyük bir silo açığa çıkartılmıştır (Resim: 6). Silonun tabanında yanık iz dışında herhangi bir bulguya
rastlanmamıştır. İç dolgusu içinden gelen çanak çömlek çeşitlilik gösterir. El
yapımı Erken Demir Çağı kap parçalarının yanı sıra çark yapımı ve sırlı kap
parçaları dolgu toprağı içinden gelmiştir. Hellenistik Dönemde 1. höyüğün
mezarlık alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Muhtemelen Hellenistik Dönemden önce, silo işlevini yitirmiş ve sonunda içi toprakla doldurularak iptal edilmiş olmalıdır. Höyüğün güney batısındaki mezarların büyük
bir çoğunluğu, Geç Demir Çağı ve Hellenistik Dönem’e tarihlenir. Mezarlık
18 Laneri 2013, 242-243, Res.13 (Hirbemerdon Tepe); Pulhan-Blaylock 2013, 400-402, Res.17 (Gre
Amer); Kozbe 2013, 339-340, Şek.10 (Kavuşan Höyük); .Matney-Rainville 2005, Res.4-5 (Ziyaret
Tepe); Ökse-Görmüş 2013, 173-174, Res.12 (Salat Tepe).
19 Sevin 1988, 52; Kozbe 2006, 497-498; Ökse ve diğ. 2014, 139-142.
20 Genç vd. 2015, 462, Resim 4.
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alanının sınırları, höyüğün yamaçlarına kadar genişlemiştir. Bu alandaki altı
adet sanduka mezarlardan ikisi 2014 yılında kazılmıştır. Hellenistik Dönemde yerleşim alanı diğer höyükte devam ederken, mezarlık alanı 1. Höyük’ün
üst yarısına kadar genişlediği görülmektedir.

B ALANI ÇALIŞMALARI
Kuriki Höyük 2, birinci höyüğün yaklaşık 70 m. batısındadır. 2014 yılında
B ve D Alanında çalışılmıştır (Çizim: 1; Resim: 2). B Alanında, Geç Demir/
Pers dönemi veya sonlarına ait kepiç blokajlı yapı kalıntıları açığa çıkartılmıştır. Ancak bu kalıntılar, tarımsal faaliyetler nedeniyle sadece temel seviyesinde günümüze ulaşabilmiştir. Ayrıca, üst tabakalara ait atık çukurları ve
silolar da bu yapıları tahrip etmiştir. Kerpiç blokaj ile desteklenen yapı temelleri, öncelikle temel çukuru açılarak içi tamamen kerpiç ile doldurulup zemin sağlamlaştırılmış, blokajın kenarlarının bozulmaması için tek sıra taşlarla
çevrelenmiştir. İç dolgudaki kerpiçler kare formludur ve bunlar daha çok taş
sırasının kenarı boyunca görülebilmektedir. Bu kerpiç blokajın üst mimarisi
ise günümüze ulaşmamıştır. Benzer yapılar, her iki höyük arasında güney yamaç boyunca görülmektedir. Bu yapılar mezarlık alanına kadar devam eder.
Kerpiç blokajlı yapılarla ilişkili olarak, üçgen ve dalgalı boya bezemeli kap
parçaları ele geçmiştir. Bunlar, açık renk astar üzerine kırmızı/kahverengi
boya ile üçgen bezeme ve yatay bantlar arasındaki dalgalı hat bezemeden
oluşur ve Hellenistik Dönem kapları ile birlikte de ele geçmektedir. Benzerleri
Hirbemerdon21, Gre Amer22, Kavuşan Höyük23, Giricano24, Salat Tepe25, Ziyaret Tepe26 ve Üçtepe27 gibi bölge yerleşim yerlerinden bilinmektedir. Bunlar,
Doğu Anadolu’da, Kuzeybatı İran’da ve Yukarı Dicle Bölgesi’nde geniş bir
coğrafi alana yayılmakta, Geç Demir Çağı-Hellenistik Dönem geçiş seramik21
22
23
24
25
26
27

Laneri ve diğ. 2006, 160, Res.13.
Pulhan-Blaylock 2013, Res.15-16.
Kozbe 2006, Res.28-29.
Schachner 2004, 506, Şek.5 alt.
Ökse-Görmüş 2006, 182, Res.42.
Matney ve diğ. 2007, 43-44, Res.16.
Köroğlu 2008, 340.

170

leri arasında görülen “triangle ware” veya “festoon ware” boyalı kapları olarak adlandırılmaktadır.28
Her sene olduğu gibi bu sene de çok sayıda çukur kazılmıştır. İçlerinden
tandır parçaları, hayvan kemikleri, mutfak kapları, dokumacılıkta kullanılan
kemik aletler ve pişmemiş topraktan ağırlıklar, tunç dikiş iğnesi ve şişe formlu kaplar ele geçmiştir (Resim: 7). Şişe formlu kaplar, Diyarbakır Bismil yakınlarında Boztepe Höyüğünde Hellenistik dönem kulpsuz amfora formuna
benzerlik gösterir.29 Hellenistik Dönem iğ biçimli unguentarium (fusiform)
çukur içinden dokuma aletleri ile birlikte ele geçmiştir (Resim: 8).

D ALANI ÇALIŞMALARI
D Alanı, 2. Höyüğün doğu yamacındadır. İlk kez 2012 yılında açılan büyük yapıyı, daha geniş alanda ortaya çıkartabilmek amacıyla çalışmalar bu
alanda yoğunlaşmıştır. Yapı, 26 m.’ye 15 m. ölçülerindedir. Henüz tamamı
açılamamıştır (Resim: 9). Kuzeydeki duvarı 2.10 m. kalınlıkta muhtemelen
yapının dış duvarıdır. İç duvarlar ise 1.50 m. kalınlıktadır. Yapının 7 odası
açığa çıkartılmıştır. 5 ve 7 No.lu odaların hemen batısındaki geniş alanın ise
avlu gibi kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Tarımsal faaliyetler ve çok sayıda Geç Demir/Hellenistik dönem çukurları nedeniyle tahrip olan yapının
sadece taş temel seviyeden korunduğu görülmektedir. Taş temel üzeri kerpiç
duvar ile yükseltilmiş olduğu bazı duvarların üzerindeki kerpiç kalıntısından
anlaşılır. Büyük binanın avlu olarak tanımlanan bölümünde, büyük yapının
duvarlarına paralel uzanan ancak daha ince inşa edilen duvarlar, bir sonraki
döneme ait olmalıdır (Resim: 9). Burada, yapının kapı eşik ve söve taşı ile oda
tabanına gömülü iki küp parçası yerinde korunmuştur. Küp içinden gelen
kemik parçasından elde edilen karbon analiz sonucu M.Ö. 370-180 tarihlerini
vermiştir.
Büyük yapının güneyinde, ancak yapı ile aynı doğrultuda olmayan fırın
kalıntısı, dikdörtgen formlu ve bir ucunda fırının havalandırma bölümü bulunmaktadır. Tabanı ve kenarları çok iyi sıvalıdır. Şiddetli ısı nedeniyle de
28 Kozbe 2006, 499; Köroğlu 2008, 337, 341.
29 Parker vd. 2002, Res.29, S.
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cüruflaşmıştır. Fırının içi tamamen külle doludur. Üst seviye toprak dolgusu
içinden az sayıda kaba mutfak kabına ait parçalar toplanmıştır. Ancak alt taban seviyesine kadar küllü toprak dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Aynı alanda, en geç evreye ait bazı duvar parçaları ve bunlarla ilişkili
olduğu düşünülen kaplar ile bir adet tunç fibula M.S. 1. ve 2. yy. tarihini vermektedir.

E ALANI KAZI ÇALIŞMALARI (MEZARLIK ALANI)
Mezarlık alanı, 1. Höyüğün hemen güney batısındadır (Resim: 2). 2014 yılında toplam 23 mezar kazılmıştır. Bunlardan 12’si taş sanduka mezar, 9’sı
basit toprak mezar, 1’i çömlek mezar ve 1’i de çukur mezardır. Böylece 2009
yılından itibaren açığa çıkartılan mezar sayısı 64, iskelet sayısı 69 olmuştur.
Taş sanduka mezarlar, yüzeye çok yakın olması nedeniyle özellikle kapak taşları bozulmuştur. Bazılarının yan taşları dahi sökülmüştür (Resim: 10). Yassı
kireçtaşı levhalarla kapatılan mezarlar, genelde kuzeydoğu güneybatı yönlüdür. Bunlar, çoğunlukla yetişkin bireylere aittir. Az sayıda çocuk mezarlarına
rastlanmıştır. Bireyler mezar içinde başı doğuya gelecek şekilde hocker pozisyonunda yatırılmıştır. Bazı mezarların içinde iskeletlerin iyi korunmadığı hatta bazılarının boş çıktığı görülmektedir. Her mezarda mezar eşyasına
rastlanmaz, genelde boştur. Mezar eşyaları arasında tunç sürme çubuğu ve
iskeletin bileğinde iki tunç bilezik ile tunç fibula bulunmuştur. Fibula, M.Ö. 7.
y.y sonu 6. yy.’ın ilk yarısına tarihlenen üçgen fibula tipindedir30. Basit toprak
mezarlar da sanduka mezarlar gibi aynı yöndedir. Bireylerin başları doğuda
ve hocker pozisyonda yatırılmıştır. Sadece 1 mezar diğerlerinden farklıdır.
Sırtüstü yatırılan bireyin yanında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır
(Resim: 11). Çukur içine yerleştirilen bebek hocker duruşunda, yanında herhangi bir mezar eşyası yoktur. Diğer bir mezar çeşidi çömlek mezardır. İki
ayrı kabın parçaları bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Ağız kenarına da
küp parçaları ile kapatılmıştır. Çömlek mezarın içinden birkaç kemik dışında
herhangi buluntuya rastlanmamıştır.
30 Pedde 2001, 490, Res.2,13 D1.5 grubu M.Ö. 7. yy.

172

Sonuç olarak, Kuriki Höyük’te 2009-2014 yıllarında yapılan 6 dönem kazı
çalışması sonucunda, gerek Geç Kalkolitik/Erken Tunç Çağı yerleşimi ve gerekse Geç Tunç Çağı’ndan Parth-Roma Dönemi’ne kadar kesintisiz iskânın
varlığı, mimarisi ve küçük buluntuları, Kuriki Höyüğün Yukarı Dicle Bölgesi
kültürleri içindeki yerini ortaya koymuştur.
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BEYCESULTAN 2013-2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Eşref Abay*
Fulya Dedeoğlu
Yukarı Menderes Havzası’nın Denizli İli Çivril İlçesi sınırları içerisinde
yer alan Beycesultan Höyük’te 2013-2014 yılı kazı çalışmaları, yerleşimin batı
konisi üzerinde 2013 yılında, N28B, M27D ve L27D plankarelerinde, 2014
yılında ise M27A ve B plankarelerinde gerçekleştirilmiştir.1 Bahsedilen alanlarda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yanı sıra özellikle Geç Tunç Çağı
yapılarının mimari bütünlüğünü sağlamak amacıyla plankareler arasında
bulunan bazı kesitler üzerinde de kazılar yürütülmüştür. (Çizim: 1). Tüm bu
alanlarda yapılan çalışmalar, yerleşimin Selçuklu-Osmanlı Beylikler Dönemi,
Bizans Dönemi, Geç Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı tabakalarına ait veriler ortaya koymuştur.

N28 B PLANKARESİ
Beycesultan Höyük’ün batı konisi üzerinde yer alan 10x10 m. boyutlarındaki N28 B plankaresindeki (Çizim: 1) kazı çalışmaları ilk olarak 2012 yılın*
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Beycesultan Höyük 2013-2014 yılı kazı çalışmalarına, antropoloji çalışmaları için Yrd. Doç Dr.
Başak Boz, zooarkeoloji çalışmaları için Yrd. Doç. Dr. Gülçin İlgezdi Bertram, Restoratör Öğr.
Gör. Çağrı Murat Tarhan, Arkeolog Muhip Çarkı, Arş. Gör. Bora Temür, Arş. Gör. Gürkan Ergün, Arkeolog Aslıhan Şener, Arkeolog Alev Boyacı, Ali Erkal Çivril, Nuriye Gökçe, Mustafa
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da başlatılmış olup 2013 yılı çalışmalarında da kazısı sürdürülmüştür. Söz
konusu alanda kazı çalışmalarının başlatılmasının temelde üç amacı bulunmaktadır; önceki yıllarda N27 plankaresinde tespit edilen Bizans Çağı’na ait
mimari yapıların devamını bu alanda açığa çıkarılması ve dönemin mimari
yapılanmasına ilişkin daha geniş alanda veriye ulaşılması, Bizans yapılarının hemen altında açığa çıkarılan ve Bizans ve Selçuklu yapılarının tahribatı
nedeniyle daha çok materyal kültür ile tanımlanabilen Geç Tunç Çağı’nın 4.
Tabakasına ilişkin stratigrafik verinin elde edilmesi ve iki evre ile tanımlanan Geç Tunç Çağı’nın 5. Tabakasının geç evresi olan 5a tabakası mimarisinin
daha geniş alanda ortaya çıkarılmasıdır. Nitekim söz konusu tabakaya ait 20
ve 18 numaralı mekân olarak adlandırdığımız yapıların bir kısmı N28 plankaresi içinde kalmaktadır (Resim: 1) Bu alanda yürütülecek kazı çalışmaları, Geç
Tunç Çağı’nın 5b tabakasından sonra gerçekleşen büyük yangının ardından
yapıların onarılarak tekrar inşa edilmesi sonucu oluşturulan yeni yapıların
açığa çıkarılmasını sağlayacaktır.

1- Bizans Çağı Bulguları
N28 alanında 2013 yılı kazı çalışmalarında alanda önceki yıl tespit edilen Bizans Çağı 2a2 ve 2a1 tabakası yapıları kaldırılmış ve diğer amaçlarımız
doğrultusunda kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu işlem aşamalı olarak
sürdürülerek Bizans Çağı’nın her iki evresinin kurulum tabakasına ilişkin detaylı verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. İlk aşamada 2a2 tabakasının yapıları
kaldırılmış ve 2a1 tabanı tüm alanda açığa çıkarılmıştır. Söz konusu alanda
çapları 85 ila 100 cm. arasında değişen derinliği ise 95 ila 120 cm. arasında
değişen 5 çukur tespit edilmiştir. (Resim: 1-2). Her biri kendi konteksi içinde
kazılan çukurların içinden çıkan buluntulardan yola çıkarak işlevlerine ilişkin
bazı ipuçlarına ulaşılmıştır. Zira bazı çukurların içerisinden bulunduğu tabakanın yıkıntısına ait olduğu düşünülen kerpiç, çatı kiremiti gibi mimari unsur
parçaları çıksa da, bazılarının içinden pithos parçaları da saptanmıştır. Aynı
zamanda özellikle açmanın güneybatı köşesinde yer alan çukurun içinden insitu durumda büyük bir pithos açığa çıkarılmıştır (Resim: 1-2). Tüm bu veriler
bu çukurların çöp çukuru olmaktan ziyade depolama amacıyla kullanıldığı
izlenimi vermektedir. Aynı zamanda çukurların cidar kısımlarında yer yer
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korunmuş sıva ya da düzelti izlerine rastlanmıştır. 2012 yılında aynı alanda
tespit ettiğimiz büyük boyutlu depolama çömleği de gözetildiğinde bu alanın
depolama alanı olarak oluşturulduğu düşünülmektedir. Bahsedilen alanın
kuzeyinde, plankarenin kuzeybatı tarafında tespit edilen mimari unsurlar yer
almaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir mekâna ait taş temellerin
güneybatı köşesini oluşturan bu mimari unsurlar büyük oranda Bizans 2a2
yapıları tarafından tahrip edilmiştir. 15-30 cm. çapında doğal taşlar ve bu taşların arasına yerleştirilmiş çakıl, çatı kiremiti parçalarında oluşan mimarinin
üst bedenine ilişkin herhangi bir veri saptanmamıştır. (Resim 3’te kare içine
alınan) Ancak mimarinin etrafında görülen erimiş kerpiç izleri, üst bedenin
kerpiç olduğuna işaret etmektedir.

2- Geç Tunç Çağı Bulguları
N28B plankaresinde Bizans Çağı yapılarının büyük ölçüde Geç Tunç
Çağı yapılarını tahrip ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumdan ötürü, Geç Tunç
Çağı’nın 4. Tabakası’na ilişkin herhangi bir mimari unsur tespit edilememiş,
5. Tabakaya ilişkin ise mimari yapılar ise tahrip olmuş durumda günümüze
kalmıştır (Resim: 1). Önceki yıllarda N27 plankaresinin güneydoğu tarafında tespit edilen (Resim: 1). 18 numaralı mekânın dış yüzü açığa çıkarılmıştır.
Yaklaşık 55 cm. kalınlığa sahip olan duvarın doğu batı doğrultusunda uzanan bir taş temel ile birleştiği görülmektedir. Söz konusu taş temel de 55 cm.
kalınlığında olup 15-45 cm. arasında değişen taşlardan oluşturulmuştur. Bu
taş temelin aynı zamanda güney tarafta diğer bir duvar ile birleştiği düşünülmektedir. Birleşme köşeleri tahrip olsa da duvarların doğrultularının birbiri
ile uyumludur. Çift duvar şeklinde birbirine bitişik olarak inşa edilmiş olan
kuzey-güney doğrultulu bu duvarların batıya doğru hafif bel verdiği gözlenmektedir. Toplamda 140 cm. kalınlığa ulaşan duvarların kuzey tarafta son
derece tahrip olmuş durumda olan taş dizileri ile aynı doğrultuda olması, bu
duvarların aynı zamanda kuzeye doğru uzandığını işaret etmektedir.
Tüm bu mimari unsurlar genel olarak değerlendirildiğinde, 18 numaralı mekânın doğu tarafında yeni bir mekân oluşturmaktadır. 34 No.lu mekân
olarak adlandırdığımız bu yapının 3.13 m. x2.61 m. ölçülerinde yaklaşık 8.2
metrekarelik bir alanı kaplayan beyaz sıvalı bir tabanı açığa çıkarılmıştır
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(Resim: 1). 12.5 metrekarelik bir alana yayılan tabanın güneydoğu tarafta 35
cm.’lik sert bir eğime sahip olduğu görülmektedir. Daha önce bahsettiğimiz
Bizans çukurları, mekânı büyük oranda tahrip etmiştir (Resim: 1).
M27D PLANKARESİ
Beycesultan Höyük’ün tabakalanması ve kronolojik silsilenin açıklığa kavuşturulması amacıyla 2009 yılından itibaren N27 plankaresinin güneyinde
“basamaklı açma” olarak tasarlanan bir kazı alanı oluşturulmuştur (Çizim:
1). Söz konusu alandaki kazı yöntemi 10x10 ya da 20x20 metrelik plankareler
içinde, her bir tabakanın iyi korunmuş mimari öğelerini korumak kaydıyla
güneye doğru genişleyerek ova düzlemi boyunca höyüğün tüm tabakalanmasını açıklığa kavuşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda 20x20 m. boyutlarındaki M27olarak adlandırılan alanının ağırlıklı olarak A ve C plankarelerinde kazı çalışmaları yürütülmüş ve Bizans Çağı, Geç Tunç Çağı ve Orta Tunç
Çağı’na ait arkeolojik verilere ulaşılmıştır.
1-Bizans Çağı Bulguları
2013 ve 2014 yılı kazı çalışmalarında Bizans Çağı’na ilişkin arkeolojik verilere M27A ve B plankaresinde ulaşılmıştır. Bizans Çağı’nın en erken evresi
olan 2b tabakasına ait olan ve yalnızca çukurlar ile tanımlanan bu evre bulguları M27 A ve B plankaresinin tamamında tespit edilmiştir (Resim: 3). Olasılıkla Bizans Çağı’nın daha sonraki evrelerinin tahribatından ötürü sayısı on
yediyi bulan bu çukurlarla ilişkili olası diğer mimari unsurlara ilişkin herhangi bir veri elde edilememiştir. Çapları 2,50 m. ile 1,50 m. arasında değişen
çukurların derinlikleri kimi zaman 1,5 metreye ulaşmaktadır. Bu durum özellikle Bizans Çağı’nın hemen altında ortaya çıkarılan Geç Tunç Çağı tabakalarının tahribatına neden olmuştur. N28 alanı ile benzer şekilde, içleri sıvalı
olan çukurların bazılarının tabanlarında ve çeperlerinde saman kalıntısı tespit
edilmiştir. Bu bağlamda bu alandaki çukurların da çöp çukuru olmaktan ziyade depolama amaçlı kullanılabileceği düşünülmektedir.
2-Geç Tunç Çağı Bulguları
M27 A ve B alanında Bizans Çağı tabakalarının hemen altından Geç Tunç
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Çağının 5a2 evresine ait mimari yapılar tespit edilmiştir. Bu yapılar, önceki
yıllarda yaklaşık 900 metrekarelik bir alanda tespit edilmiş olan 5a2 yapılarının devamı niteliğindedir. Söz konusu yapılar, doğu-batı uzantılı 3,5 metre
genişliğinde bir sokak ile bölünmüştür (Resim: 3-4). Üzeri çakıl taşı ile kaplanmış sokağın, her iki yanı sokak boyunca yer alan evlerin dış duvarları ile
sınırlandırılmıştır. Sokağın hem güney hem de kuzey tarafında uzanan evlere
ait dikdörtgen şekilli mekânlardan kuzeyde üç mekân yer alırken güney tarafta iki mekân tespit edilmiştir. Söz konusu sokağın önceki yıllarda bulunmuş
olan2 5b ve 6. tabakanın sokak yapısı ile tamamen aynı doğrultuda olması, bu
mimari planın uzunca bir süre kullanıldığını göstermektedir.
Sokağın her iki tarafında yer alan mekânların kuzeydekileri ile güneydekileri arasında belli bir kot farklı olduğu gözlenmiştir. Bu durum olasılıkla
topografyadan kaynaklı olarak Geç Tunç Çağı yapılarının güney tarafta teras
oluşturularak inşa edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Sokağı güney taraftan sınırlandıran duvarın aynı zamanda bu mekânların dış duvarı olması
ve sokakla belli bir kot farkının tespit edilmesi bu görüşü doğrular niteliktedir. Sokağın tahrip olduğu batı tarafta 5a tabakasının son evresine ait bir
bebek gömüsü ve bu gömü ile ilişkili tunç bir halka tespit edilmiştir (Resim:
5). Bu alandan tespit edilen buluntular arasında özellikle geyik boynuzundan
yapılmış kemik nesneler dikkati çekmektedir (Resim: 6-7). Üzerindeki bezeme tarzı açısından Orta Anadolu dışında3 Balkanlar ve Doğu Avrupa yerleşimleri4 ile büyük benzerlik gösteren bu objeler, daha önce, ilk dönem Beycesultan kazılarında da bulunmuştur.5 Aynı şekilde kemikten yapılmış olan
ve at koşum takımı olduğu düşünülen6 bu objeler üzerinde de benzer türde
bezeme görülmektedir.
2013-2014 yılı kazı çalışmalarıyla son derece geniş bir alanda açığa çıkarılan
Geç Tunç Çağı 5a2 mimarisine ilişkin diğer verilere kesit kaldırma çalışmalarında ulaşılmıştır. İlk olarak 2011 yılında kazı çalışmaları yürütülen ve “ta2
3
4
5
6

Abay-Dedeoğlu 2012: Resim 8.
Özgüç 2003: Fig. 321, 322: 285; Müller-Karpe 2005: 110, Fig. 7.
David 1997: 249–251, 264, Table 1: 1–8; 8: 1–4; 12: 1–2; 13: 2; Maran-Van de Moortel 2014; Metzner-Nebelsick 2013; Kull 1989.
Mellaart-Murray 1995: Fig. O37: 309, O36: 310, Pl. XV.
Boehmer 1972: 202.
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pınak kompleksi” olarak yorumlanan yapıların7 mimari planının tamamının
ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla
bu alandaki kesitlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu çalışmalar
sonucunda, 3 numaralı mekân olarak adlandırdığımız yapının kesit içinde
kalan duvarının tamamı açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1). Bir kısmı Bizans çukuru nedeniyle tahrip olan duvarın aynı zamanda mekânın içine doğru bel verdiği tespit edilmiştir. Bu duvara dayanmış olarak inşa edilmiş olan bir öğütme alanı da açığa çıkarılmıştır. Yan yana duran oval biçimli iki platform ve bu
platform üzerinde in situ durumda bulunmuş olan öğütme taşları oldukça iyi
biçimde korunmuştur (Çizim: 2-3, Resim: 8). Öğütme alanının hemen yanında taban üzerinde yine in situ durumda bir çömlek tespit edilmiştir (Çizim:
3, Resim: 8). Kesit kaldırma çalışmaları esnasında, 3 numaralı mekânın batı
tarafında yer alan 25 No.lu mekânın da devamı açığa çıkarılmıştır (Çizim:
2-3, Resim: 8). Mekânın kuzeydoğu köşesine bir alanda, doğu duvarına dayalı
biçimde, 160x80 cm. ölçülerinde bir platform ve bu platforma gömülü biri 56
cm., diğeri 37 cm. çapında iki 2 silo yapısı tespit edilmiştir (Çizim: 3-Resim:
8). Bu siloların hemen kuzey yönünde ise küçük bir hazne yer almaktadır.
Alanın hemen batı tarafında 2012 yılı çalışmalarında tespit edilmiş olan küp
yer almaktadır.8 Ağız çapı 66 cm., yüksekliği ise 72 cm. olan küpün bir kısmının tabana gömülerek sabitlendiği anlaşılmaktadır. Bu alanda aynı zamanda
kuzey duvarına koşut olarak oluşturulmuş bir bölme duvarı bulunur. Bölme
duvarının önünde taban üzerine yayılmış durumda çok sayıda tümlenebilir
ya da tüm durumda, matara, yonca ağızlı çömlekler, kâseler, çanaklar ve bol
miktarda aşık kemikleri ve ağırşaklar in situ olarak tespit edilmiştir.
Gerek 3 numaralı gerekse 25 numaralı mekânın tamamının açığa çıkarılması, daha önce “tapınak kompleksi” olarak yorumladığımız bu alanın işlevinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Özellikle 3
numaralı mekânda tespit edilen öğütme alanı gibi çok sayıda evsel nitelikteki
sabit mimari unsurlar ve buluntular, bu alanın belki de bir kısmının dinsel
faaliyetler için kullanıldığı (boynuz biçimli altar/ocak? ve bu alana bağlı 6
numaralı mekân) izlenimini yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında son dere7
8

Abay-Dedeoğlu 2012: 313-314; Abay-Dedeoğlu 2013: 220-221, Resim 9.
Abay-Dedeoğlu 2013: Resim 8.
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ce geniş bir alana yayılan bu yapının “tapınak kompleksi” olmaktan ziyade
içerisinde tapınım alanının da yer aldığı büyük bir “yapı kompleksi” olduğu
anlaşılmaktadır. S. Lloyd ve J. Mellaart tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında tespit edilen ve tapınak olarak adlandırılan yapıların da evsel
nitelikte birçok özelliğe sahip olması bu görüşü destekler niteliktedir.9
3-Orta Tunç Çağı Bulguları
2013-2014 yılı kazı çalışmalarında Orta Tunç Çağı’nın en erken tabakalarına ait verilere M27 açmasının güney tarafında yer alan M27 D alanında
ulaşılmıştır. Bu alanda kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesinin temel sebebi
önceki yıllarda alanın güneydoğu kesiminde tespit edilen mekânların10 kuzey-batıya doğru daha geniş alanda araştırılmasıdır (Resim: 9). Yapılan çalışmalar sonucunda bu yapıların her iki evresine ait arkeolojik verilere ulaşılmıştır. 2012 yılı kazı çalışmalarında tespit edilen 3 numaralı mekânın batıya
doğru devamının tespit edildiği çalışmalarda, 834.50 m. seviyesinde yanık
tabanı açığa çıkarılmıştır (Resim: 10). Her ne kadar bahsedilen tabanın kuzey
bölümü sonraki evreye ait 1.35 cm. çapında bir silo tarafından tahrip edilse tabanının güneydoğu kısmında ki kuzeydoğu-güneybatı uzantılı duvarın
güneybatı köşesinde-taban üzerine oturtulmuş- 50x30 cm. ölçülerinde kil bir
tekne açığa çıkarılmıştır (Resim: 11). Bu teknenin doğusuna doğru 1 metrekarelik bir alana yayılmış yanık tohumlar ele geçmiştir. Bu teknenin güneyine
bitiştirilmiş halde 35x30 cm. ölçülerinde kil bir platform tespit edilmiştir.
M27D plankaresinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda keramik buluntunun yanı sıra kil, kemik ve taş buluntular ele geçmiştir. Ağırlıklı olarak açık
kırmızı, devetüyü ve kahverengi yüzeyli ve kendinden astarlı olan keramiklere
açkı işlemi uygulanmıştır. Dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak ve kâseler
başta olmak üzere, çok sayıda çömlek ve küçük boyutlu basit ağız kenarlı
kâseler, en çok görülen formlar arasındadır. Söz konusu keramiklerin benzer
örnekleri, ilk dönem kazı çalışmalarında V. Tabakada tespit edilmiştir. Aynı
zamanda tahıllardan elde edilen üç radyo karbon örneğinin sonuçları, bu tabakanın M.Ö. 1915-1745 yılları arasına tarihlenebileceğine işaret etmektedir.
9 Lloyd 1972: Fig.7-11.
10 Abay-Dedeoğlu 2013: Resim 9.
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Çizim 1: Beycesultan Höyük’ün topografik planı.
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Çizim 2: Geç Tunç Çağı 5a2 tabakası mimarisi.
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Çizim 3: Geç Tunç Çağı 5a2 Tabakası “Yapı Kompleksi”nin detayı.
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Resim 1: N28 Plankaresi.

Resim 2: N28 Plankaresi Bizans Çağı mimarisi.
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Resim 3: M27 Plankaresi.

Resim 4: M27 Plankaresi Batıdan görünüm.
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Resim 5: Geç Tunç Çağı bebek gömüsü.

Resim 6-7: Geç Tunç Çağı 5a2 tabakası kemik nesneleri.
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Resim 8: Geç Tunç Çağı 5a2 tabakası 3 ve 25 numaralı mekânların güneyden görünümü.

Resim 9: M27 D plankaresi Orta Tunç Çağı kazı alanı
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Resim 10: M27 D plankaresi Orta Tunç Çağı mimarisi.

Resim 11: M27 D plankaresi Orta Tunç Çağı mimarisi detayı (3 numaralı Mekân).
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2014 YILI AMORİUM KAZISI
Zeliha DEMİREL GÖKALP*
A. Ceren EREL
Nikos TSIVIKIS
Hasan Yılmaz YAŞAR
Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga Beldesi, Hisar Mahallesi’nde
yer alan Amorium Kenti 2014 yılı kazı çalışmaları 18.08.2014-30.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda Bakanlık Temsilcisi olarak Konya Müzesi’nden uzman Yaşar Yilmaz, Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha
Demirel Gökalp, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. A. Ceren Erel, Alan Sorumlusu olarak Öğr. Gör. Hasan Yılmazyaşar, Araş. Gör. Selda Uygun ve Araş.
Gör. Görkem Işık ayrıca Girit Üniversitesi’nden Dr. Nikos Tsivikis, Mersin
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Şener Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi’nden
Araş. Gör. Serkan Kılıç, Fransa Sorbon Üniversitesi Doktora Öğrencisi Dilek
Şen Yıldırım’dan oluşan bilimsel ekip yer almıştır. Kazı çalışmaları Anadolu
Üniversites1, Kocaeli Üniversitesi,2 Hacettepe Üniversitesi3, Akdeniz Üniversitesi4 ve Nevşehir Üniversitesi’nden5 mezun ve lisans öğrencilerinin katılımları ve 9 işçi ile gerçekleştirilmiştir.
*
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Doç. Dr. Zeliha Demirel GÖKALP, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE.
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Dr. Nikos TSIVIKIS, Girit Üniversitesi, Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü. YUNANİSTAN.
Öğr. Gör. Hasan YILMAZYAŞAR, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE.
Sanat Tarihçi Mehmet Cihangir Uzun, Burcu Tutar, Fulya Mirzanlı, İlyas Sevim, Mehmet Kurt,
Oğulcan Avcı; Öğrenciler, Arda Gündoğan, Sevinç Özen, Özcan Yamaç, Serhat Akoğlu.
Arkeolog Ahmet Zeybek
Seramik Bölümü öğrencisi Ceren Gürçay
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2014 yılı kazı çalışmalarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu
Üniversitesi Rektörlüğü6 yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Emirdağ Kaymakamlığı, Emirdağ Belediyesi, Davulga Belediyesi Eskişehir Emirdağlılar Vakfı,
Emirdağ Kent Konseyi Başkanlığı, Emirdağ Ticaret Odası ve Emirdağ Ziraat
Odası Başkanlığı destek olmuştur.
2014 Yılı çalışmaları Depo Çalışmaları, Temizlik ve Kazı Çalışmaları, Koruma ve Belgeleme Çalışmaları olarak üç başlık altında değerlendirilebilir.

1. DEPO ÇALIŞMALARI
Amorium Kazısı eski Başkanı Dr. Chris Lightfoot depolarda bulunan etütlük eserlerin devir ve teslimine gelemeyeceğini belirtmiş ve bunun üzerine,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yazıları ile kurulan komisyonla etütlük eserlerin devrinin yapılması için Kazı Evi’nde yer alan depolar açılmıştır. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’nden temin edilen 1988-2009
yılları arasına ait tutanaklardan yola çıkarak eski kazı başkanlığına teslim
edilen ve Amorium Kazı Evi depolarında bulunan etütlük eserlerin kontrolü
ve sayımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2014 yılı depo çalışmalarında, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’nden temin edilen tutanaklarda yer almayan,
bununla beraber eski kazı başkanlığınca envanter ve kazı buluntu numarası
verilmiş olan küçük buluntuların ve mimari plastik eserlerin de kazı ekibince
sayımı yapılmıştır. Depolardaki bu eserler türlerine göre tasnif edilmiş, kazı
ekibince digital ortama eserlerin türü, sayısı ve depolardaki buluntu yerleri
işlenmiştir. Bu çalışma sonrasında Amorium Kazı Evi depolarında, kazı buluntu numarası verilmiş 8011 adet eser tespit edilmiştir.

2.TEMİZLİK VE KAZI ÇALIŞMALARI
Aşağı Şehir ve Yukarı Şehir’de genel bir yüzey ve ot temizliği gerçekleştirildikten sonra, Yukarı Şehir’de 2013 yılında çalışmaya başlanan Bazilika
6

Amorium kazı çalışmaları 2015 yılından itibaren, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1501E011 No.lu proje kapsamında desteklenmektedir.
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B’de, yine Yukarı Şehir’de höyüğün batısında savunma surlarının kulelerinden birinde ve Aşağı Şehir’de ilk kez Prof. Harrison zamanında kazılarına
başlanan ve “Büyük Bina” olarak adlandırılmış olan yapı kompleksinde kazı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

2.1. Yukarı Şehir Bazilika B, Ba5-Ba6 Açmaları
Yukarı Şehir’de höyüğün kuzey doğusunda bulunan Bazilika B’de ilk çalışmalar 2013 yılı kazı sezonunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında
apsisde ve apsisin batısında çalışılmış. Apsis duvarlarının tamamı ile Osmanlı
ve Orta Bizans Dönemi duvar bakiyeleri tespit edilmiştir. 2014 yılında, Yukarı
Şehir Bazilika B’de apsisin doğusunda, apsis dış duvarı ve Yukarı Şehir sur
duvarının iç yüzü ile sınırlıdırılmış, Ba5 ve Ba6 olarak adlandırılmış alanda
çalışılmıştır (Resim: 1). Apsisin doğusunun çalışma alanı olarak belirlenmesinin sebebi; Bazilika B’nin sur duvarı ile ilişkisini tespit etmek, Apsis içinde ya
da Naos’da derinleşmeden önce aynı kotta tesviyeye devam etmek ve toprak
tahliyesinde sorun ile karşılaşmamak içindir. Ba5 açmasının doğu sınırında
sur duvarının iç hattının ortaya çıkmasıyla açma sınırları 1’er metre genişletilmiştir. Üst kotlarda dağınık halde insan iskeleti parçaları, daha alt kotlarda
ise tahrip edilmiş mezarlar ve açmanın güney doğusunda düzgün taşlarla sınırlandırılmış in-sitü mezarlar bulunmuştur (Çizim: 2; Resim: 2). İn-situ olan
13 No.lu mezar açıldıktan sonra içerisinde farklı kodlarda toplam dört bireye
ait iskelet tespit edilmiştir. İskeletler doğu-batı doğrultusunda, başlar batıya
gelecek şekilde büyük oranda in-situ durumdadır. Birinci birey genç, ikinci
birey bir çocuk, üçüncü ve dördüncü bireyler ise birer yetişkindir.
Apsisin doğusundaki kazı çalışmalarında, Apsisin merkezinde, yüzeyden
hafif dışa taşkın, tuğla çerçeveyle vurgulanmış yuvarlak kemerli dikdörtgen
bir açıklık tespit edilmiştir. Bu açıklığın anlaşılabilmesi için; apsisin iç kısmının kuzey doğusunda, apsis duvarının 5. ve 6. kırılma noktasına kısmen
paralel, “Apsis İç Sondaj 1” adı verilen sondajda bir çalışma başlatılmıştır
(Resim: 3). Sondajda, 974.551 kotunda başlayan çalışma, 971.541 kotunda sonlandırılmıştır. Bu kot aralığında farklı dönemleri işaret eden 3 konteks tespit
edilmiştir. Sondaj içinden az sayıda seramik, cam, maden, mermer kaplama
parçaları ve kemik buluntu gelmiştir. Ba5 açmasının kuzeybatısında çokgen

201

apsis duvarının altında tespit edilen yarım yuvarlak biçiminde devam eden
duvarı açıklamak için “Apsis Dış Sondaj 2” olarak adlandırılan bir başka sondajda çalışma başlatılmıştır. Sondajın batısında; çokgen apsis duvarı, altında
yarım yuvarlak biçiminde düzgün blok taşla örülü duvar ve onun altında
düzgün olmayan moloz taş ve harçla örülü temel duvarı görülmüştür. Apsis
Dış Sondajda çok az sayıda seramik, az sayıda maden, cam ve fresko parçaları bulunmuştur. 974.091 kotunda başlayan çalışmalar 971.791 kotunda sonlandırılmıştır. Apsis Dış Sondajda da farklı dönemleri işaret eden 3 konteks
tespit edilmiştir.

2.2. Aşağı Şehir Büyük Bina- BBD Açması
2014 yılı kazı çalışmalarının bir diğer alanı, Aşağı Şehir’in batısında, önceki çalışmalarda “Büyük Bina” olarak adlandırılmış ve ilk kazı başkanı Prof.
Harrison tarafından çalışılan alandır. Bu alanda yeniden çalışmaların başlamasının nedeni, uydu görüntülerinden tespit edilen duvar bakiyelerinden
yola çıkılarak yeniden analiz edilmesi ve anlaşılmasına yöneliktir. Yüzeyden
görülebilen kabaca üç köşeli ve birbiriyle ilişkili dört masif paye dikkate alınarak, Büyük Bina’nın 20 m. doğusunda açma sınırı belirlenmiştir. Dört payenin kapladığı alana “oda 12”, güneyindeki alana ise “oda 11” ismi verilmiştir.
Dolayısıyla “Büyük Bina”da önceki yıllarda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan mekânların numaralarına devam edilmiştir.
Kazılan alanda tespit edilen tonoz, kemer ve duvarların çoğunun yapım
tarzı ve tekniği Amorium’daki Geç Roma dönemi yapıları ile bağlantılıdır.
Kazı çalışması başlatılan batı ve doğudaki payelerde tespit edilen in-sitü kemer ayakları, payelerin birbiriyle ilişkileri dikkate alındığında ve ihtiyatlı olmakla beraber bu alanın kubbe ile örtülü merkezi planlı bir Geç Roma yapısını barındırdığı söylenebilir (Çizim: 3).

2.3. Yukarı Şehir GB-AX1, GB-AX2 ve GB-A1-A2-A3-A4-A5 Açmaları
Kentteki üçüncü kazı alanı, Yukarı Şehir’de höyüğün güney-batısında
Türk dönemi yerleşimi olduğu düşünülen alanın sınırında ve aynı zamanda
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kentin savunma surunda ve kulelerden birinde gerçekleştirilmiştir. Açmanın kuzey bölümünde eğimden dolayı taraçalama yapılmıştır. Açmalarda yer
alan olasılıkla duvardan düştüğü tahmin edilen blok taşlar numaralandırılarak kaldırılmıştır. (Çizim: 4)

3. KORUMA VE BELGELEME
1.1 Koruma
Taş eser konservasyon uzmanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, 23 Ağustos
2014 tarihinde Amorium’u ziyaret ederek, kentte gerçekleştirilmesi düşünülen korunmaya yönelik görüşlerini paylaşmıştır. Buna göre alanda kazısı tamamlanmamış veya bitirilmemiş yapılarda, kapsamlı uygulamalar yapmak
yerine acil koruma müdahalelerinin gerçekleştirilmesi gerektiği; kapsamlı
koruma ve onarım uygulamalarının ise ancak kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra hazırlanacak (tüm yapıya, tüm bölümlerine tek bir defada ve
tüm sorunların çözümünü de kapsayan) bir proje sonrasında başlanmasının
uygun olduğu; karasal iklimin yaşandığı bir bölgede bulunan alanda daha
önceki yıllarda açığa çıkartılan, kazısı tamamlanmamış yapı kalıntılarında
tahribatın artarak sürdüğü, bu nedenle en azından, alanın görsel bütünlüğüne zarar vermeyecek geçici örtü ve çatılarla korunmalarının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

3.2. Belgeleme
17-22 Eylül 2014 tarihleri arasında Araş. Gör. Seçkin Evcim, Sanat Tarihçisi
Mehmet Cihangir Uzun ve Sinan Sertel’den oluşan ekip7 Amorium’da Faro
ve Total Station ile mimari ölçüm çalışmaları yapmışlardır. Bu çalışmalarda
Bazilika B açmaları, Yukarı Şehir GB-A/X açmaları ve Aşağı Şehir BB-D açmalarının planları ve kesitleri çıkarılmıştır. Ayrıca bu yılın önemli bir diğer
7

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp’in öğrencileri olan ekip aynı zamanda Prof. Dr. B.
Yelda Olcay Uçkan başkanlığında yürütülen Olympos Antik Kenti Kazısının ekibi üyesi olup,
Olympos Kenti planına ilişkin çalışmaların bilgisayar ortamına sayısal olarak aktarılarak kentin
günümüzdeki durumunun bütünüyle belgelenmesi çalışmalarını da sürdürmektedirler. Prof.
Dr. B. Yelda Olcay Uçkan’a ve ekibine teşekkür ederiz.
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çalışmasını da var olan kent planına önceki yıllarda kazısı yapılan (Büyük
Mekân ve Bazilika A) mekânların ve 2013-2014 yıllarında kazısı başlayan
alanların aplikasyonu oluşturmaktadır8 (Çizim: 1). 26 Eylül 2014 tarihinde de
Anadolu Üniversitesi Uzay ve Uydu Bilimleri Enstitüsü’nde görevli Yrd. Doç.
Uğur Avdan başkanlığında üç kişilik bir ekip Arkeolojik Alanların Belgelenmesi ve Modellenmesinde kullanılabilen “İnsansız Hava Aracı” ile Amorium
Kenti’nde çalışmışlardır.

4. BULUNTULAR
4.1.Mimari Plastik
2015 yılı kazı çalışmalarında 31 adet mimari plastik eser bulunmuştur.
Eserlerden 24’ü Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında ele geçmiştir (17’si Ba5
ve Ba6 açmalarında, 2’si Apsis dışı “Sondaj 2”de, 5’i Apsis içi “Sondaj 1”de
bulunmuştur). 6 mimari plastik eser Yukarı Şehir GB-A açmalarında ve 1’i
Hisar Köy sakinlerinden İsmail Çetinkaya’nın yıkılan evinin duvarında bulunmuştur.
Yukarı Şehir GB-A açmalarında Roma dönemine tarihlenen 1 adet aslan
büstlü çörten 1 adet konsol ve Erken Bizans Dönemine tarihlenen 1 adet altar
tablası ayağı parçası Geç Antik Çağ’da Yukarı Şehir surları inşa edilirken devşirme olarak kullanılmış olmalıdır (Resim: 4).
Yukarı Şehir Bazilika B, Ba5-Ba6 açmalarında ve Apsis İç Sondaj 1 - Apsis
Dış Sondaj 2’de bulunan mimari plastik eserlerin büyük çoğunluğu Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenmektedir. Apsisin doğusu ve sur duvarı arasında yer
alan mezarlarda devşirme olarak kullanılmış Erken Bizans Dönemi kaplama
levhası ve bir ambon yan levhası parçası (Resim: 5) alanın Erken Bizans Dönemi sonrasında belki Arap akınları sonrası belki de Orta Bizans Dönemi’nde
gömü yerine dönüştüğünü göstermektedir. Ayrıca yine hem Ba5-Ba6 açmalarında ve Apsis İç Sondaj 1 - Apsis Dış Sondaj 2’de bulunan Erken Bizans
Dönemi’ne tarihlenen litürjik mimari plastik eserler örneğin altıgen bir paye
için tasarlanmış muhtemelen altar ya da ambon taşıyıcısına ait olabilecek ka8

Dr. Nikos Tsivikis’in katkıları ile.
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ide yine Erken Bizans Dönemi kilise yapı taşları, Prokonnesos mermerinden
sütun parçası olasılıkla Bazilika B’nin erken evresini işaret etmektedir.

4.2. Maden
2014 yılı çalışmalarında Bazilika B, Yukarı Şehir GB-A/X ve Aşağı Şehir
Büyük Bina BB-D açmalarında ve genel yüzey temizliğinde, kazı buluntusu numarası verilen 23 adet demir obje (büyük baş hayvan nalı, kapı apliği,
plaka, çivi, raptiye, ok ucu, halka, kanca, kazıyıcı9, 15 adet bronz obje (kemer
parçası, kapı aksamı parçaları, aplik, askı, yüzük, bilezik parçası, anahtarlık
parçası, plaka, v.s) ve 2 adet kurşun obje bulunmuştur. Kurşun objelerden
biri kap formundadır ve içinde olasılıkla renkli boya maddesi bulunmaktadır.

4.3. Seramik
2014 yılı kazı çalışmalarında Bazilika B, Ba5 ve Ba6 açmalarında, Aşağı
Şehir BBD açmasında ve Yukarı Şehir GB-A/X açmalarında Roma-Bizans ve
Osmanlı dönemlerine tarihlenen toplam üç kasa seramik bulunmuştur. 2014
yılı seramik buluntularının çizim ve envanter çalışmaları Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. 2014
yılı buluntuları arasında; Erken Bizans Dönemine tarihlenen ve daha önceki
çalışmalarda “Amorium Tipi Kandil” olarak adlandırılmış olan kandil kulpu
parçaları10 (Resim: 6.1), Orta Bizans Dönemine tarihlenen kandiller11 (Resim:
6.2), Geç Roma–Erken Bizans Dönemi kırmızı astarlı yerel üretim parçaları
(Resim: 6.3), Orta Bizans Dönemi sıvı kapları parçaları (Resim: 6.4), pişirme
kabı parçaları, Osmanlı Dönemi sırlı kap parçalarının (Resim: 6.5) yanı sıra
Roma Dönemi olması muhtemel pişmiş toprak bir heykelciğe ait elbise kıvrımı parçaları, Osmanlı Dönemi lüle ve porselen parçaları ve bir oyuncak parçası bulunmaktadır.

9

Olasılıkla mutfak gereci olarak kullanılmış olan kazıyıcının benzer örnekleri Erken Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Benzer örnek için bkz., Waldbaum 1983, s.59, no.213.
10 Schoolman 2012, s.193-215, no.6616-6617.
11 Lightfoot 2012, s. 217-232.
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4.4. Cam
Amorium 2014 yılı çalışmalarında büyük çoğunluğu Bazilika B açmalarından olmakla beraber toplam 142 cam parça bulunmuştur. Bu parçalar arasında Roma ve Bizans Dönemine tarihlenen kap, şişe ve sürahi; Bizans Dönemi
bilezikleri, kadeh, kandil parçaları ve pencere camı parçaları yer almaktadır.

4.5. Sikkeler
2014 yılı çalışmalarında 8 adet bronz sikke bulunmuştur. Sikkelerden 4’ü
Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında diğer dördü ise yüzey temizliğinde ele
geçmiştir. Bunlardan 2’si Roma Dönemine, 6’sı Erken ve Orta Bizans dönemlerine tarihlenmektedir.

4.6. Diğer (Fresko, Mermer Döşeme/Kaplama Parçaları, Tuğla, Alçı Pencere
Şebekeleri, Oyun Taşları, Kemik)
Diğer buluntular arasında; Bazilika B-Apsis Dış Sondaj 2’de bulunan
fresko parçaları, Bazilika B-Apsis İç Sondaj 1’de bulunan mermer döşeme/
kaplama parçaları, Bazilika B, Ba5-Ba6 açmalarından ve Apsis İç Sondaj 1’de
bulunan alçı pencere şebekeleri, tuğla oyun tablası12 (Resim: 7.1), 9.-10. yüzyıla tarihlenen hayvan ayak izli duvar tuğla parçası13 (Resim: 7.2) ve tuğladan
ağırşaklar bulunmaktadır. Ayrıca Bazilika B açmalarındaki çalışmalarda biri
kırık seramik parçasından diğeri kemik olmak üzere 2 oyun taşı (Resim: 8.1)
ve bir kemik toka (Resim: 8.2) ele geçmiştir. Kırık seramik parçasından yapılmış olan iki delikli parça iygks14 olarak adlandırılmış oyuncaktır. Kemik oyun
taşının Roma Dönemi’ne tarihlenen benzer örnekleri15 olmakla beraber, İstanbul Saraçhane kazılarında 6. yüzyıla tarihlenen örnekleri de bulunmaktadır.16
12 Roma döneminde örnekleri bilinse de Amorium buluntuları Orta Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Bkz., Witte 2012, s.277-296.
13 Benzer örnek için bkz., Witte 2012, s.297-377.
14 Üzerinde iki delik bulunan, büyük düğme benzeri oyuncaklara denir. M.Ö. . 2. binyılın başlarından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Bkz., Selvi-Bener 2013, s.184.
15 Meriç ve diğerleri 2007, s.243-252, Resim 6.
16 Saraçhane için bkz., Harrison 1986, s.258-262; Ayrıca oyun taşları için bkz., Selvi-Bener 2013.
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KYME’DEKİ KÜLTLER VE KUTSAL ALANLAR
Antonio La MARCA*
Kyme İtalyan Arkeoloji Ekibi (MAIKE), kamulaştırma ile ilgili sorunlar nedeniyle 2014 yılında daha çok Aliağa Kazıevi deposunda bulunan seramik,
sikke ve epigrafik malzemeler üzerine çalışmıştır. Ayrıca kazı alanındaki anıtların çizim çalışmalarına devam edilmiştir1. İzmir Müzesi uzmanları ile işbirliği sağlanarak kentin yerleşim alanı çevresinde açığa çıkarılan birçok nekropol alanının sistematik analizleri gerçekleştirilmiş ve Kyme’deki kültlere
yönelik incelemelerde bulunulmuştur.
Son yıllarda yapılan kazılar ile Kyme Antik Kenti hakkında bilinenler
belirgin ölçüde artış kaydetmiştir. Yapılan araştırmalar Türkiye’nin kuzeybatı kıyılarının bu önemli liman kentinin tarihi ve arkeolojik bilgilerine birçok yeni bilgi eklemiştir. Değişik dönemlerde kent ve çevre organizasyonu
hakkında kısmen genel bir tablo oluşturulmasına katkı sağlamışlardır (Resim:
1-2)2. Ancak ne yazık ki aynı şeyi kutsal alanlar ve ilgili kültleri için söylemek pek mümkün değildir. Sadece Kuzey Tepe üzerindeki Kybele-İsis kutsal
alanında araştırma yapılmış3 ve bu nedenle buradaki yapıların planimetrik
haritası belli bir doğruluk payıyla izlenebilmektedir.
*
1

2

3

Antonio La MARCA, Calabria Üniversitesi, Calabria/İTALYA.
Çalışmalarımız 5 ağustos’ta başlayıp, 2 eylül’de tamamlanmıştır. Kazı Temsilcimiz Kayseri
Müzesi’nden Sn. İsmail Aydoğdu’ya yardım ve destekleri için müteşekkiriz. Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Eskici’ye (Gazi Üniversitesi) ayrıca teşekkür ederim.
Cfr. KYME I; KYME II; Studi su Kyme eolica I, pp. 1-110; LAGONA 2004, pp. 1-89; LA MARCA,
2006, pp. 27-48; SCATOZZA HÖRİCHT 2007, pp. 1-211; RAGONE 2009, pp. 39-71; LA MARCA
2010, pp. 397-416; MİRİELLO, 2011, pp. 794-804; PATİTUCCİ - UGGERİ 2001, pp. 47-112; LA
MARCA 2012 a, pp. 103-116; TALİANO GRASSO. 2012, pp. 21-28; FRASCA 2012, pp. 145-182;
MANCUSO 2012; VERGER - PACE - JOLİVET 2013, pp. 245-260; LAGONA 2013, pp. 339-352;
LA MARCA 2013, pp. 301-316; PACE 2013, pp. 347-366; LA MARCA 2015a, pp. 633-640; LA
MARCA 2015b, pp. 87-98; COLELLİ, baskıda; LA MARCA, baskıda.
SALAČ 1925, pp. 476-478; EADEM, Ibidem, LI 1927, p. 374; KOSTOMİTSOPOULOS 1980a, pp.
37-71; TALİANO GRASSO; MARTZAVOV 2012, pp. 267-291.
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Kyme’de varolan kültleri ve tanrı-tanrıçaları tespit etmek için, numizmatik ve özellikle ele geçen epigrafik verilerden yararlanmak durumunda kalınmaktadır. Zira bunlar kentte kültlerin varlığına ilişkin yegane somut kanıtlardır4.

KUZEY TEPE ÜZERİNDEKİ KUTSAL ALANLAR
Şehrin Akropolü olan Kuzey Tepe, Aliağa körfezi ve Smyrna’yı Pergamon’a
bağlayan yola geniş bir görüş açısı ile hakimdir. Kuzey Tepe’de 1925 yılında
yapılan ilk araştırmalarda açık olarak tapınma alanına işaret eden bazı yapılarla karşılaşılmıştır5. 90’lı yıllarda İtalyan Arkeoloji Ekibi ise bu yapılardan
bazılarını ve kutsal alanın özel niteliğini daha iyi ortaya koymuştur6.
Burada ele geçen bir Aiol sütun başlığının7 da (Resim: 3) ait olduğunu
düşündüğümüz arkaik yapı ile varlığını hissettiren alan, başlangıçta Frigya
Magna Mater’i Kybele’ye adanmıştır; tahta oturan tanrıça heykeli (Resim:
4) ve iki naiskoi içinde oturan kadın tasviri (Resim: 5) Kybele’ye atfedilir8.
İ.Ö. 6. yüzyılın sonu - 5. yüzyılın ilk yarısında bu arkaik yapı yerini üç bölümlü küçük ionik tapınağa (Resim: 6) bırakmış, bir süre sonra genişletilerek
kourotrophos’a ithaf edilmiştir. Geç Klasik ve Hellenistik Dönemlerde iki seviye üzerine yapılaşan alanda İ.Ö. 3. yüzyılda şerit kulplu - konsantrik bantlarla süslenmiş polylychonos kandillerden binlercesi ile birlikte, (Resim: 7-8)
çeşitli kukuleta biçimli başlıklı, çömelmiş genç insan figürü ve kourotrophos
örneklerinin ele geçtiği adak çöplükleri görülmektedir (Resim: 9). Ritüel için
kullanılan su sistemi kompleksi kitonik kültün varlığının doğrulamaktadır9.
İ.Ö. 2.yüzyılın ikinci yarısında burası İsis kültünü kente dahil etmek için
yeniden inşa edilir. Tanrıçanın 1925 yılında açığa çıkarılmış aretalojili steli bu
kültün varlığını kanıtlamaktadır10 (Resim: 10)
4
5
6
7
8
9
10

KOSTOMİTSOPOULOS 1980b, pp. 127-130.
KOSTOMİTSOPOULOS 1980a.
TALİANO GRASSO, pp. 60-64.
PARAPETTI.
LAGONA 2000, pp. 235-237.
TALİANO GRASSO, pp. 21-28.
ENGELMANN 1976, n. 41; KOSTOMİTSOPOULOS b., p. 59; IDEM, p. 59, fig. 39.
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İsis tapınağının 100 metre güneyinde, olasılıkla İsis tapınağı ile bağlantısı olan bir başka kutsal alan, koutrotrophoros heykelciklerinin (Resim: 11) ele
geçtiği iki adak çöplüğü ve tepenin yamacındaki olası bir temenos duvarı ile
varlığını ortaya koymaktadır11.
Koutrotrophos heykelcikleri tüm Kyme nekropollerinde ele geçmektedir.
Önceki kazılarda ortaya çıkarılanlar ile birlikte kentteki bu tür heykelciklerin
sayısı çoğlmıştır.

KYME’DEKİ DİĞER KÜLTLER
Antik kaynaklar, epigrafik ve numizmatik veriler Kyme pantheon’u konusunda başka bilgilerde vermektedir12.
Özellikle Dionysos kültü varlığını hissettirmektedir13. Dionysia şenlikleri
İ.Ö. 3.yüzyıl başlarından itibaren bilinmektedir ve birçok yazıtta belgelenmiştir (Kyme II, pp. 127-130) ve Archippe dekretinde (meclis karar yazıtında - İ.Ö.
2. yy.ılın sonu) Dionysia şenliklerinde kendisine altın “stephane” (taç) takma
hakkı verilmesi kararı alınmıştır. Augustus döneminde Asya Provincia sisteminin reorganizasyonu sırasında Dionysos tapınağı yeniden düzenlenmiştir.
“Kyme nekropollerinde ele geçen birçok diadem (Resim: 12) Dionysos
kültünü çağrıştıran unsurlardır”14.
Hellenistik dönemde ön yüzünde meşale ve altar arka yüzünde dionisiak
kantaros bulunan Kyme sikkeleri vardır. Bir başka Kyme sikke tipinde kentin
personifikasyonunun yanında uzun elbiseli, sadaklı bir figür (Artemis) elinde
meşale taşır. Meşale Dionysos’un simgelerinden biridir ve İmparatorluk dönemi sikkeleri üzerinde de betimlenmiştir15.

11 LA MARCA 2013, p. 195, resim 6a.
12 KOSTOMİTSOPOULOS b, pp. 45-49.
13 REıNACH 1981, p. 22; PLASSART - CH. PıCARD, Inscrıptıons d’Eolıde et d’Ionıe, in “BCH”, 37,
1913, pp. 175-176-176-179, bibliyografyalı; SALAČ 1927, pp. 375-377; ENGELMANN 1976, pp.
3-5, n. 2, tav. XIII; MANGANARO 1998, pp. 37-38; SCATOZZA HÖRICHT 2010, pp. 105-121.
14 SCATOZZA HÖRICHT 2010, p. 118.
15 IDEM, p. 116. Kyme sikkeleri için bkz.: CALTABıANO - M. PUGLISI - B. CARROCCIO 2014, pp.
139-156; CARROCCIO, 2014, p. 97.
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Yine Dionysos kültü ile ilgili olarak Agora alanı (Resim: 13) buluntuları
önemli bilgiler sağlamaktadır. Mermer bir kaide üzerindeki yedi sıra Grekçe
yazıt oldukça ilginçtir İ.S. 1. yüzyılın ikinci yarısı - İ.S. 2. yüzyılın başlarına
tarihlenir (Resim: 14) . Dionysos Kathegemon ve pro poleos’un mistik cemaatinin
azatlı imparatorluk procuratorü bir hayırsever için onursal ithaf yazıtıdır16.
Dionysos Kategemon Attalos Pergamon’unun başlıca tanrılarından biridir.
Kent merkezinde kazısı yapılmış “Küçük Tapınak” ‘ta bir diğer Mısır kültü ile karşılaşılmıştır. Küçük Tapınak olarak anılan yapıda Satyr heykelinin
Serapis’e ithafını anlatan İ.Ö. 1. yüzyılın son çeyreğine tarihlenebilen bir ithaf
yazıtı bulunmuştur17 (Resim: 15).
Naturalis Historia adlı kitapta Plinius, Büyük İskender’in Kyme’deki Apollo tapınağına bronz bir şamdan adadığını anlatır18. Kyme’de “Apollonion”’un
nerede olduğu ne yazık ki halen bilinmemektedir. Kyme sikkeleri üzerinde
Apollon görülmektedir19.
Eksikli bir yazıt Artemis kutsal alanından söz eder20. Kyme sikkeleri üzerinde İ.Ö. 3. yüzyılın ortalarından, İ.Ö. 190 yılına kadar yay ve okluk ya da
sadece okluk taşıyan Artemis tasviri bulunur21.
Aliağa’da Kyme’den Zeus’a ithaf yazıtı bulunmuştur (İ.S. 2-3. yy.lar).
Kyme sikkeleri üzerinde İ.Ö. 5. yüzyıldan İ.Ö. 3. yüzyıla kadar kartal tasviri
görülür22. İmparatorluk döneminde miğferli Athena tasvir edilmiştir23.
İ.S. 1. yüzyılın ilk yıllarına tarihlenen bir yazıtta Kaion Mandros teonimi’ne
rastlanır. Karya’dan bir tanrı ile bağlantısı olan ve Kyme’de belkide gizemli
bir doğa kültü ile ilintili olan bir tanrı söz konusudur24.
16 LA MARCA 2013, pp. 193-194, resim 4a; RAGONE.
17 IDıL, 1989, pp. 505-523; B. HOLTEİDE 1989, pp. 546-548; MANGANARO 1998, pp. 37-38; SCATOZZA HÖRICHT 2007, pp. 14-16, fıgg. 10-12; LA MARCA 2010, pp. 402-403, resim 6.
Plinius XXXIV, 14.
18 Cfr. GALLET DE SANTERRE 1947-1948, pp. 302-306.
19 BMC XVII, p. 113, nn. 93-94.
20 PLASSART - PıCARD, pp. 155-165, n. 1; pp. 76, 176, 179.
21 BMC XVII, pp. 11,113, nn. 71-72, 87-97
22 BMC XVII, pp. 104-124, nn. 102-106, 124.
23 BMC XVII, 104-124, nn. 101-107, 147-148, pp. 154-157.
24 KOSTOMİTSOPOULOS b, p. 130; ENGELMANN 1976, pp. 46-57, n. 17, tav. VIII; krş. bkz:
MANGANARO 1978, pp. 37-38.
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Agora’daki kazı çalışmaları kalker ve andesit bloklardan yapılmış döşemenin geniş bir bölümünü ortaya çıkarmıştır. Agora döşemesini kesen taş döşemeli yolun üzerinde açığa çıkarılan çeşitli yapılar, buranın Ortaçağ’a kadar
kullanım gördüğü fikrini doğrular. Alanda tek nefli, apsisli bir kilise yanında
Nekropol ve Agora’yı kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda kesen bir caddenin varlığı anlaşılmıştır (Resim: 13)
Kilise iki farklı evre ile karşımıza çıkar (Resim: 13). Birinci evre, Agora döşemesinin üstündeki yapı ve apsis duvarındaki fresko ile bağlantılıdır. İkinci
evrede ise, bir üst döşeme ile iç alanın ve apsisin daraltıldığı anlaşılmaktadır.
Kilisenin büyük bir bölümünün üzerine sonraki yüzyıllarda dört kare odadan oluşan 7 metre genişliğinde 40 metre uzunluğunda dikdörtgen büyük bir
yapı inşa edildiği görülmektedir25.
Kyme’nin kutsal alanlarını anlatmaya çalıştığım bu kısa sunumumda, her
ne kadar lokalizasyonları henüz tespit edilemediyse de Homonoia’ya ithaf edilmiş bir altar ve bir tapınağın varlığına da değinmek isterim. İ.Ö. 2. yüzyılın
ikinci yarısında kent hayatında önemli iz bırakan büyük hayırsever Archippe
tarafından yaptırılmışlardır26.
Bu her iki önemli anıtı gelecekteki çalışmalarda bulmayı ümit ediyoruz.
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Resim 1: Kyme, kazı yapılmış alanları gösteren hava fotoğrafı.

Resim 2: Kyme merkez alanı hava fotoğrafı.
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Resim 3: Kıbele heykeli.

Resim 4: Kyme Aiol başliğı.
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Resim 5: Naiskoi.

Resim 6: Kuzey Tepe’deki İsis Tapınağı planı.

228

Resim 7: Kuzey Tepe’deki kutsal alanda ele geçen polilichnos kandiller.

Resim 8: Kandil tipolojisi (da Taliano Grasso 2008).
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Resim 9: Adak çöplükleri.

Resim 10: Isis Aretoloji Steli.
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Resim 11: Kourotrophoi figürinleri.

Resim 12: Altın Dıademler.

Resim 13: Agora alanı.
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Resim 14: Grekçe yazıt.

Resim 15: Serapis yazılı satyr heykeli.
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ADRAMYTTEION (ÖREN) 2014
KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI
Hüseyin Murat ÖZGEN*
Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü tarafından bilimsel danışmanlığımızda sürdürülen “Adramytteion (Ören) Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başta olmak
üzere, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Enformatik gibi birçok destekleyici bölüm uzmanlarının da iştirakı ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü’nün katılımıyla disiplinler arası bir çalışma olarak, 2014 yılında 10
öğretim üyesi ve 35 lisans ve lisans üstü öğrencisiyle devam ettirilmiştir.1
Adramytteion’un coğrafi konumu, tarihsel süreçte aldığı referanslar ve
yaşayan günümüz Ören dokusu içerisindeki ayrı durumu, 2012 yılından bu
yana devam eden çalışmalarımız ışığında önceki senelerin bildirinde ele alınmıştır.2 Kentin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğümüz çalışmalarla (Resim: 1),
*
1

2

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.
Başta Mimar Sinan G. S. Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Burak Bünyat Aykanat
(M.A.) olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Özgü Çömezoğlu’na, Uzm. Restoratör Güneş Acur’a, Mimar Sinan G. S. Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut’a, Mimar Sinan G. S. Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seher Başlık’a, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu’ya ve tüm özverileriyle 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 ve Belediye personeli Arkeolog
Esma Esin Mutlu’ya teşekkürleri borç bilirim. Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürü Sayın
Funda Ünal’a, birlikte çalıştığımız Müze Araştırmacısı Sayın Gökmen Yılmaz’a ve bizden yardımlarını esirgemeyen Müze Müdürlüğü çalışanlarına da içtenlikle teşekkür ederim.
Özgen, H. M., “Adramytteion Kenti (Ören) 2012 Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 35. Uluslararası
Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2014, s.178 -194.; “Adramytteion Kenti (Ören) 2013 Kazı
ve Onarım Çalışmaları”, 36. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2014, s.1-18;
“Adramytteion (Ören) Kazılarına Başlarken”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü TEBE Haberler 36
(Başyazı), İstanbul, 2013, s. 4-13; “Adramytteion (Ören) Kazı ve Onarım Çalışmaları - 2013”, Türk
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü TEBE Haberler 37, İstanbul, 2014, s.23-28.
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Kalkolitik Çağ’dan M.S. 14. yy.’a dek devam eden kültür katlarını saptadığımız yerleşimin 2014 çalışmaları aşağıda özetlenmektedir.

SONDAJ ÇALIŞMALARI (S 18, 20, 21,19)
2014 yılı kazı döneminde de devam ettirildiği üzere, çalışmanın ana odaklarından biri, Adramytteion Antik Kenti’nin yayılım alanı ve kent öğelerinin
tespitine yönelik yapılan sondaj çalışmaları olmuştur. Kazı dönemi boyunca
Burhaniye İlçesi Ören Mahallesi topografyası göz önünde bulundurularak
belediye mülkiyetindeki alanlarda belirli bir plan dâhilinde gerçekleştirilen
sondaj çalışmalarında, bu dönem aynı bölgede açılan S18, S20 ve S21 sondajları, Roma Dönemi’nde M.S. 2-3. yy.’larda kentin konut amaçlı kullanılan bir
bölgesinin tespitine olanak sağlamıştır. Sondaj 21, aynı zamanda, 2012 yılında
Bergaz Tepe’de tespit edilen Kalkolitik’ten Geç Antik Çağ sonuna dek devam
eden kültür katlarını doğrulamıştır.

Sondaj 18
Sondaj 18, 2m. x 2m. ölçülerinde, Burhaniye İlçesi Ören Mahallesi, belediye mülkiyetindeki 567 ada 171 parselde açılmıştır (Resim: 2). Sondaj sınırına beliren Geç Antik Çağ’a tarihlenen duvarların alt kotunda (+4.20 m.) bir
mekânın eşik bölümüne denk gelinmiştir. Eşiğin kuzeyindeki alanın, gerek
eşik pozisyonundan, gerekse de eşiğin devamında uzanan duvarın kuzey yönüne bakan kısmen koruna gelmiş fresklerinden, bir mekânın iç bölümüne
denk gelindiği anlaşılmıştır. Devamında, kısmen tahribe uğramış vaziyette
koruna gelen kiremit tabana da ulaşılmıştır. Kiremit tabanın tahrip bölümünün altından gelen en geç malzemeyle mekân kabaca M.S. 2-3. yy.’a tarihlenmiştir. Tahrip taban kaldırıldığında, +3.80 m. kotta, uzun kenarları boyunca
temel niteliğinde ardışıklık sağlayan sarımsı iri bloklara ulaşılmıştır.

Sondaj 20
S18’de beliren mekânla ilgili daha net bilgiye ulaşmak amacıyla S18’in kuzeybatı çaprazına, 3 m. x 2 m. ölçülerinde Sondaj 20 açılmıştır (Resim: 3).
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Yapılan çalışma neticesinde biri yüzeye yakın, diğeri daha derinde olmak
üzere (I. duvar +5.85 m. kotta, II. duvar +4.85 m. kotta) sondajda kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu duvarlar Sondaj 18’de aynı seviyelerde bulunan doğu-batı doğrultulu duvarlarla
kesişmektedir. Daha üstteki harç kullanımlı Geç Antik Çağ’a tarihlenen duvarın altında, S18’deki mekân duvarlarıyla tam örtüşür yönlenmeli ve yine temel bulgularıyla kabaca M.S. 2-3. yy.’a tarihlenen duvarın her iki cephesinin
freskle bezeli olduğu anlaşılmış, böylelikle bu alt duvarın, girişi S18’de tespit
edilen yapının bir ara duvarı olduğu belirlenmiştir.
Böylelikle farklı dönemlerde kullanım görmüş iki ayrı mimari içerik tespit
edilmiştir. Sondajın hemen hemen 2/3’sinin söz konusu duvarlarla işgaliyle çalışma alanının oldukça sınırlamasına rağmen, sondaj batı yönünde dar
bir alanda devam ettirilmiştir. Fakat bu alanda da freskli duvarla doğrudan
ilişkili olan ve S18’de tespit edilen kot ve nitelikte kiremit taban levhalarına
rastlanılması üzerine, Sondaj 20 sonlandırılmıştır.
Anlaşıldığı üzere S18 ve S20 sondajları, eşiği, her iki yönü freskli ara duvarı ve nitelikli zeminiyle kabaca M.S. 2-3. yy.’da bölgenin konut amaçlı kullanım gördüğünün açık izlerini sunmuştur.

Sondaj 21
S18 ve S20’de tespit edilen yapı hakkında daha da detaylı bilgi almak için
bu sondajın batı yanına 3m. x 2 m. ölçülerinde S21 açılmıştır (Resim: 4). Sondaj 21’de, bir duvara denk gelinmezken, + 4.20 m. kotlarında M.S. 2-3 yy.’a
tarihlenen ve S18 ve S20’de tespit edilen aynı mekânın kısmen koruna gelen
tabanına ulaşılmıştır.
Burada önemli olan husus, her ne kadar diğer sondajlarda aynı yapıya ait
tabana ulaşılmış olsa da, Sondaj 21’de söz konusu yapının tarihlendirmesini
pekiştiren önemli ipuçlarına ulaşılmasıdır. Zira tabanın hemen üzerinde, M.S.
3. yy.’a tarihlenen keramik parçaları ağırlık kazanmakla beraber, yine aynı
döneme tarihlenen bir sikke ele geçmiştir.
Taban altında, yaklaşık olarak + 2.30 m. seviyelerine kadar devam eden ve
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elde edilen buluntuların yoğunluğuna göre Hellenistik ve Geç Klasik Döneme ait olan tabakalaşma tespit edilmiştir. Fakat yaklaşık + 2.10 m. seviyelerinden sonra malzeme yoğunluğunda daha erken dönem malzemeleri artmış,
Kuzeybatı Anadolu Gri Keramik grupları fazla olmak üzere M.Ö. 7. yüzyılın
ortalarına tarihlenen Oryantalizan keramikler, yine bunların arasında değerlendirilen konsantrik daire motifli skyphos ve M.Ö. 6. yüzyılın sonuna tarihlenen bir siyah figürlü keramik parçası önemli bulgulardan olmuştur.
Bu durum aşağı yukarı +1.50 m. kotlarına kadar özellikle Kuzeybatı Anadolu Gri Keramik grupları özelinde artarak devam etmiştir. + 1.50 m.’de ise
sondajın güney sınırında, kumtaşından, şekilsiz orta irilikteki taşlardan inşa
edilmiş bir temel sırasına ulaşılmıştır. Buradan elde edilen keramikler, yine
M.Ö. 8.-7. yy.’a ait Gri Keramik gruplarını ve de bölgenin tipik erken örneklerini içermektedir. Bu nedenle karşılaşılan mimarinin Arkaik Döneme ait olması muhtemel görünmektedir. Alt kotlarda tespit edilen malzeme grupları
içerisinde ise, Erken 1. Bin Yıl ve İlk Tunç Çağı’na tarihlenen keramikler ele
geçmiştir.
+ 1.30 m. kotlarında, buradaki iskânı ve daha erken bir yapının varlığını
doğrular nitelikte bir yanık tabakasıyla birlikte kiremit parçaları ele geçmiştir.
Keramik buluntuların yoğunluğunda bir azalma olsa da, 2012 yılı Bergaz Tepe
tespitlerimize paralel olarak Tunç ve Kalkolitik Döneme tarihlenen, parçalar
halinde keramik buluntular ele geçmiştir. Bu seviyeden sonra çalışma + 0,3 m.
kota kadar devam ettirilmiş, ana kayaya ulaşılarak sondaj sonlandırılmıştır.
S18, S20 ve S21’de, girişi güneye bakan ve en az iki odası bulunan bir
Roma Konutu tespit edilmiştir (Resim: 5). Mekân duvarları bordürlü fresklerle bezeli olup, taban düzgün dikdörtgen kiremitlerle inşa edilmiştir. Bu alan,
bu ön tespitlerimizle, ileri çalışmalarda Roma Dönemi için konut alanı olarak
değerlendirilip ele alınabileceğinin kanıtlarını sunmuştur. S21 aynı zamanda
bize daha önce Bergaz Tepe’de saptadığımız, Kalkolitik Dönem’e kadar inen
düzenli stratigrafiyi de yeniden vermiştir. Böylelikle 2012 tespitleri doğrulanmıştır.
S21’in bu düzgün stratigrafisi, keramik buluntular üzerine yapılan detaylı yoğunluk analizi ile ele alınmıştır (Resim: 6). Buluntuların detaylı analizi,
Adramytteion genelinde süreklilik sağlayan kültür katları için de genel bir
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fikir vermektedir. Grafiksel dökümde, geçişlerin sert olmaması, aynı kotta
birden fazla dönemin stratigrafi ürününün gözlemlenebilmesi, tabaka takibi
için kente özgü bir örnekleme niteliğindedir.

Sondaj 19
S19, birbiriyle ilişkili S18, S20 ve S21’den ayrıca, Burhaniye İlçesi Ören
Mahallesi’nde belediye mülkiyetinde kalan 267 ada 61 parselde, 2 m.x2 m.
ebatlarında, bu bölgedeki kent topoğrafyası ve kültür katlarını sorgular test
sondajı niteliğinde açılmıştır.
Yaklaşık +2.05 m. kotlarında, sondajın batı köşesinde kuzeybatı - güneydoğu doğrultusunda uzanan, kanal düzenlemesini andıran, pişmiş topraktan
kare formlu taban döşemeleriyle oluşturulmuş oldukça düzgün bir taban düzenlemesine rastlanılmıştır. Çalışma, sondajın herhangi bir kalıcı mimarinin
tespit edilmediği kuzey köşesindeki alanda devam ettirilmiştir.
Malzemeye göre söz konusu kotlar, Geç Antik Dönem yalın kapları, sigillata ve siyah astarlı malzeme gruplarından oluşan karışık bir tabaka özelliği
göstermektedir. Fakat +0,75 m. ve +0,3 m. civarlarında bu karışık tabakanın
nispeten sonlanarak Hellenistik malzeme gruplarının yoğunlaştığı görülmüştür. Sondaj, +0.5 m. civarında herhangi bir mimarinin tespit edilememesiyle
birlikte buluntuların da kesilmesi üzerine sonlandırılmıştır.

D BÖLGESİ ÇALIŞMALARI
2013 yılı çalışmalarında bu bölge, Burhaniye Ören Mahallesi 222 No.lu
Ada’da kazıya tahsisli alan üzerinde 7.50 m. x 11 m. ölçülerinde, doğu-batı
doğrultulu yan yana iki açma olarak çalışılmış ve kazısı tamamlanmıştı. Küçük buluntularından da anlaşıldığı üzere, M.S. 12-13. yy.’larda konut amaçlı
kullanım gören mekânlara ait çok evreli bir temel mimarisinin açığa çıkarıldığı alanda, kimi yerde mimari elemanların devşirildiği bir düzenlemeye dayanan, her yönde ortalama 0,8 m. kalınlıkta, irili ufaklı taşlardan kuru duvar
örgüsünde inşa edilen duvarlara sahip, birçok mekân saptanmıştı.
2014 yılı çalışmalarında alanın D Bölgesi Güney (DBG) olarak adlandırılan
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açmasında, ana kayaya oyularak yapılmış olan ve bulunduğu yapının ihtiyacını karşılamaya dönük tasarlanmış su kuyusunun içerisinde, nitelikli arkeolojik malzemenin bulunabilme ihtimali üzerine çalışılmaya başlanılmıştır.
Buluntuları nicelik olarak oldukça az olup, M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla
kadar geniş bir tarihsel sürece tarihlenebilen keramik parçalarından oluşmaktadır. Taban suyuna ulaşılarak çalışma sonlandırılmıştır.

2014 E BÖLGESİ ÇALIŞMALARI
264 Ada 4 Parsel’deki çalışmalar, 2013 yılı kampanyasında S16 sondajında
tespit edilen mimari neticesinde şekillenmişti. Aynı yıl, gerekli tahsis işlemlerinin ardından bu bölge alan sistemine dönüştürülüp “E Bölgesi” olarak
adalandırılmıştı. 2014 yılı çalışmalarında ise açığa çıkarılan mimarinin kuzey
devamına dönük genişletme çalışmaları yapılmıştır. Bir önceki dönemde tespit edilmiş yapı girişinin kuzey simetrisinin açığa çıkarılması hedeflenmiştir.
2013 çalışmalarında bütünleştirilen E1 ve E2 açmalarından bildiğimiz üzere, E Bölgesi genelinde mimari düzenlemeler üst kotlardan itibaren kendini
göstermeye başlamıştı. 2014 çalışmalarında, E1 ve E2 bütünleşmiş açmalarının kuzeybatısına, 8 m.x10 m. ölçülerinde 2013’te çok evreli olarak saptanan
yapı bütünün devamını tespit etmek amacındaki E3 açması açılmıştır.
Üst kotlarda, güneydoğu - kuzeybatı doğrultusunda uzanan bir geç evre
düzenlemesinde, açmanın güney sınırında yer alan bir giriş ve ona bağlı olarak şekillenen yan yana dört adet mekân açığa çıkarılmıştır. Birbirlerine basit
geçişlerle bağlanan bu mekânlarda büyük ebatlı pithos parçalarına rastlanılması, mekânın bu evresinin depolama amaçlı kullanım görmüş olduğunu düşündürmektedir. Alandan çıkan diğer buluntular, sikkelerle birlikte Ören’in
genelinde sıklıkla rastladığımız M.S. 12-13. yüzyıla tarihlenen Geç Bizans Dönemi sırlı keramik parçalarından oluşmaktadır.
Bir alt evrede tespit edilen mimaride ise, uzun kenarı kuzey-güney doğrultusunda konumlanan dikdörtgen bir mekân ve bu mekânın batı duvarına
paralel devam eden başka bir duvar sırası kendini göstermiştir. Yapının batı
duvarı, büyük dikdörtgen formlu bloklardan oluşurken, diğer duvarlar orta
irilikte şekilsiz taşlardan, çift sıra ve kuru duvar örgüsünde inşa edilmiştir.
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Lahit kapağına ait olduğu anlaşılan devşirme bir parça da, yapının güneybatı
köşesine bitişik olarak kuzeye yönlenmiş biçimde tespit edilmiştir (Resim: 7).
Kuzey - güney doğrultusunda uzanan bu mekân ile, yukarıda bahsi geçen
ve bu mekânın batı duvarına paralel devam eden ayrı duvarın, birbirleriyle olan ilişkisi dikkat çekicidir. Söz konusu duvarlar arasındaki boşluk, iki
mekânın aynı dönemde birbirinden bağımsız olarak kullanılmış olabileceğine
işaret etmektedir. Diğer taraftan, mekânlar arasında geçişe olanak sağlayan,
iri kesme taş bloklarla oluşturulmuş bir eşiğin, bu iki mekân arasında kurduğu ilişki, mekânların ortak kullanımlarının da olduğunu ortaya koymaktadır. Keramik buluntulardaki özdeşlik (M.S. 11.-12. yy.), seviye inildikçe farklı
kotlarda askıya çıkan bu duvarların aynı dönem içerisinde birlikte kullanım
görmüş olmaları durumunu güçlendirmektedir.
Alt kotlarda, 2013 yılı çalışmalarında E2 açmasında açığa çıkarılan mimariyle doğrudan bir ilişki söz konusudur. E3 açmasında, E2’de gelinen seviyeye ulaşıldığında, önceki yıl tespit edilen yapı girişinin simetrisi açığa çıkmıştır. 2013 yılında ortaya çıkarıldığı üzere, batı yönde bir cadde tabanına, güney
yönde ise mozaik tabanlı bir avluya açılan bu girişin, simetrik kuzey ve güney
kanatları, 2014 çalışmasıyla net bir hal almıştır. Bununla birlikte açmanın güney kesitinde, bolt duvarı içerisinde kalan pithos bütün olarak kaldırılıp kazı
evi deposuna alınmıştır (Resim: 8).
Geç evrelerinin altında tespit edilen bu yapı bütününün, kuzey-güney
doğrultulu duvarının batısına yıkılmış halde bulunan harç ve tuğla örgüsündeki tonoz kalıntısı ile ilişkisi 2015 çalışmaları dahilinde incelenecektir (Resim: 9).

PALEOCOĞRAFYA ÇALIŞMALARI
2014’te Bergaz Tepe ve tüm Ören yükseltisi için aklımızda bir öngörü olarak yer etmiş hususu sorgulayan bir çalışmayı, ekibimize bu yıl dahil olan
Paleocoğrafya Uzmanı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu sayesinde gerçekleştirdik.
Yerleşimin kuzeyinde ve güneyinde sürekli yatak değiştiren akarsuların
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zaman içinde (Eunos / Havran Çay ve Oillos / Karınca Çay) taşıdığı alüvyal
birikintinin, kıyı hattını batıya öteleyerek değişiklikler yaratmış olması ihtimali üzerine, böyle bir coğrafyada projeyi bütünler bir çalışma olarak gerekli
gördüğümüz karot çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu hususta 2014 yılı çalışmalarında önceliği Bergaz Tepe’nin Antik Çağ’da denizle ilişkisine vermekle
birlikte, Ören yükseltisinin geneli için de benzer çalışmaları gerçekleştirdik.
Bu bağlamda 706 Ada 3 No.lu Parsel (D-Sondaj 1, 7), 398 Ada 8 No.lu
Parsel (D-Sondaj 2), 573 Ada 67 No.lu Parsel (D-Sondaj 3), 241 Ada 10 No.lu
Parsel (D- Sondaj 5, 4), 459 Ada 92 No.lu Parsel (D-Sondaj 6) ve 489 Ada 31
No.lu Parsel’de (D-Sondaj 8) olmak üzere, toplamda sekiz adet delgi sondaj
açılmıştır (Resim: 10-11).
Yapılan çalışmalarda, denizsel sedimant, fosil kalıntısı ve benzeri bulguların yanı sıra, dolguda saptanan keramik buluntular, Bergaz Tepe’nin batısında yer alan düzlük için net bir durum sundu. Bu saptamayı sağlayan D-Sondaj
1-7’nin bulguları yüzeyden itibaren sırasıyla; taşınmış nitelikte Geç Bizans
Dönemi’ne tarihlenebilir keramik parçaları ve harç kalıntılarını içeren krembej renkli silt çamur katmanı, arkeolojik bakımdan steril gri renkli ince kumlu
silt, kireçtaşı parçalardan oluşan birim ve bunların altında denizsel sedimant
(Posidonia sp. / deniz otu ve denizsel fosil kalıntıları) içeren siyahımsı koyu
gri renkli silt çamuru olmuştur. Bu duruma göre Geç Antik Dönem öncesinde Bergaz Tepe’nin hemen batısının deniz olduğu aşikardır. Tepenin Doğu
boyunca ve Ören yükseltisine kavuştuğu güneyinde yapılan delgi sondajlar,
kronolojik durumu henüz kesin olarak belirtilememekle birlikte Bergaz Tepe
ile Ören Tepe arasında yapay doldurulmuş alanların olduğuna, denizin tepenin doğu ve batısında, sınırlarına kadar sokulduğuna işaret etmektedir.
Dolayısıyla Bergaz Tepe’nin jeolojik süreçte bir ada olduğu ve zamanla bir
yarımada haline geldiği, denizselden bataklığa ve devam eden süreçte karasal bir kuşatmaya maruz kaldığı sonuçlarına ulaşıldı. Bu hususta önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek çalışmalar hem Bergaz Tepe’deki bu süreci net
bir kronolojiye sokacak, hem de tüm Ören yükseltisi için benzer bir durumun
var olup olmadığına açıklık getirecektir.
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DİĞER ÇALIŞMALAR
2012 yılından bu yana sürdürülen Kazı ve Onarım Çalışmaları kapsamında oluşturulan imkanlarla, veri tabanıyla entegre depo tasnifi tamamlanmış
olup, kazı laboratuvarında küçük eserlerin konservasyon ve restorasyon çalışmaları, kazılan alanların çevre projeleri ve pano çalışmaları devam ettirilmiştir. Bu çalışmalarda, Burhaniye Belediyesi ile yapılan protokoller çerçevesinde olumlu adımlar atılmıştır. Kazısı biten alanların, onanma sürecindeki
“Burhaniye İlçesi Ören Mahallesi (Adramytteion) Koruma Amaçlı İmar Planı” ile de uyum içerisindeki üst örtü ve çevre projeleri, Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mimar Rıdvan Kutlutan tarafından
tamamlanarak ilgili bölge koruma kuruluna iletilmiştir.
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Resim 1: Ören (Adramytteion) uydu görünümü ve 2012-2013-2014 sezonlarında çalışılan alanlar
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Resim 2: Sondaj, 18 genel görünüm.

Resim 3: Sondaj, 20 genel görünüm.
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Resim 4: Sondaj, 21 genel görünüm.

Resim 5: Sondaj 18, 20 ve 21 genel görünüm.
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Resim 6: Sondaj, 21 keramik malzeme yoğunluk analizi.

Resim 7: E Bölgesi, E3 Açması ara evre yapısı, doğudan görünüm.
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Resim 8: E Bölgesi, E3 Açması, profilindeki pithosun kaldırılması.

Resim 9: E Bölgesi, genel görünüm.
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Resim 10: Delgi sondajların Adramytteion topoğrafyası üzerindeki dağılım.
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Resim 11: Delgi sondaj analiz çalışması.
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KELENDERİS 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
K. Levent ZOROĞLU*
2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniversitesi’nin ortak projesi olarak başlatılan Kelenderis kazıları 11 Ağustos - 26 Ekim tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma programımıza göre arazideki kazı çalışmaları iki alanda yürütüldü. Bunlardan ilki Agora Bazilikasının kuzeybatısındaki kısmen kazılmış, ancak hala yüksek seviyede bulunan toprağın tesviye
edilerek buradaki bazilikayla ilgili son mekânların ortaya çıkarılması, bunun
dışında kalan seviyenin de hiç olmazsa buradaki su kanalının seviyesine indirilmesi çalışmalarıdır. İkinci alanımız ise, önceki yıllara ait raporlarımızda
Limonluk olarak adlandırdığımız ve Batı Nekropolü’nün bir parçasını oluşturan alandaki mezar yapılarının ortaya çıkarılmasıdır. Bunlara ek olarak 2013
Aralık ayındaki kazı başvurumuz sırasında kabulünün henüz kesinleşmediği
“Kelenderis Antik Kenti Liman Hamamı Rölöve Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi” başlıklı projenin 2014 Haziran ayında kabul edilmesinin ardından proje çalışmaları kapsamında zaman zaman bu alanda da çalışıldı. Bu
yıl yine kazılan alanlarda ortaya çıkardığımız zemin mozaiklerinin ve duvarların sağlamlaştırılması kapsamında onarım çalışmaları yürütüldü1.

I- AGORA BAZİLİKASI’NIN KUZEYİNDEKİ ALANDA YÜRÜTÜLEN
KAZILAR
İlk çalışmalarına 2003 yılında başladığımız, 2013 yılı başlarında belli bölümlerini bir çatıyla korumaya aldığımız Agora Bazilikası’nın atrium bölü*
1

K. Levent ZOROĞLU, Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi. Batman/TÜRKİYE.
Kazılarımıza Selçuk ve Batman üniversitelerinden öğrenci ve uzmanlar katılmıştır. Bakanlığı
temsilen Malatya Müzesinden Antropolog Hüseyin Şahin görev yapmıştır. Kazılarımızın devamını sağlayan ve katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunarım.
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münün kuzeybatısında henüz tamamı açılmamış birkaç mekân kalmıştı. Bunların kapladığı alanın toplam genişliği 5.85 m., uzunluğu ise 6.10 m. kadardır.
Kazılarımız sırasında buradaki toprak dolgu kaldırılarak yapının mimarisinin
anlaşılması sağlandı. Bu amaca uygun olarak en başta eski kazılarda beliren
mekânların ve bunlar arasındaki duvarların ünitleri korunarak kazılmamış
alana yeni bir ünit numarası (Ü. 2925) verilerek başlandı.

2925 Ünit Numaralı Alandaki Çalışmalar (Çizim: 1, Resim: 1)
Atriumun kuzeyinde, KL 111 plan karesinin P-Q-U alt plan karelerine
rastlayan bu alan 5.85x6.10 m. ölçülerindedir. Bu alanı batı yönde 2010 yılında ortaya çıkardığımız 1509 ünit numaralı duvarın 1.80 m.’lik bölümü,
kuzeyde ise, geçen yıl yalnızca üst kısmı yüzeyden belliydi ve tüm bazilikanın sınır duvarını oluşturan 2856 ünit numaralı duvar ile sınırlanmaktaydı.
Alanın tümünde yürütülen seviye indirme çalışmaları sonunda 2010 yılında
tespit ettiğimiz 1534 ünit numaralı duvarın üst yüzeyi ortaya çıkartıldı. Üst
seviyesi +4.03 m. olan bu duvar 0.90 m. genişlikte ve 6.10 m. uzunluktadır.
Atriumun kuzey beden duvarına dik şekilde bağlanan bu duvar, arada bir
bağlantı olmadığından, söz konusu beden duvarına sonradan eklenmiş gibi
gözükmektedir.
1534 ünit numaralı duvar gibi, 1509 ünit numaralı duvarın da bir kısmı
2010 yılı kazıları sırasında ortaya çıkartılmıştı. Bunun kuzeye doğru uzanan
devamı bu yılki çalışmalar sonucunda ortaya çıkartıldı ve böylece 1557 ve
1535 ünit numaralı mekânların tüm sınırları belirmiş oldu. Bu aşamada 2925
ünit numarasının işlevi tamamlanmış oldu. Bundan sonra ayrı ayrı olmak
üzere ünit 1557 ve ünit 1535 ünit kodlu bu mekânların içindeki dolgunun
kaldırılmasına başlandı.

1535 Ünit Numaralı Mekândaki Çalışmalar (Resim: 2)
Burası, atriumun kuzeyinde 2856, 1473, 1509 ve 1534 ünit numaralı duvarların sınırlandırdığı mekândır. Atriumun kuzeyinde ve 1557 ünit numaralı
mekânın hemen batısına bitişik biçimde konumlandırılmış olan bu mekânın
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kazılmamış kısmındaki seviye indirme çalışmalarına +3.95 m. kotunda başlandı. Yaklaşık +3.65-3.55 m. seviyelerinde gelişigüzel durumda zemine yerleştirilmiş olan P.T. plakalar ve mermerden yapılmış bir mimari parçaya rastlandı. +2.83 m. seviyesinde ise M.S. 6. - 7. yüzyıllara ait yüzleri aşınmış birkaç
bronz sikke (follis ve yarım follisler), bir kemik iğne/toka bulundu. Bundan
sonraki derinleşme sırasında yine P.T. plakalarla kaplı küçük iki alan (Ü. 3424
A ve B) ile belki de burasının çatısını taşımak üzere yerleştirilmiş bir direğin
üzerine oturduğu anlaşılan silindir şeklinde kireç taşından bir kaide ortaya
çıktı. Bu verilerden anlaşıldığı kadarıyla bazilikanın işlevinin sona erdiği M.S.
7. yüzyıl dolaylarında atriumda olduğu gibi, bunun kuzeyindeki mekânların
işlik olarak kullanımı sürmüştü.
+2.85 m. kotundaki bu alanda mekânın tabanına ulaşmak için önce pişmiş
toprak plakalar kaldırıldı. Bundan sonra, 1535 ünit numaralı mekânı güneyde
sınırlandıran 1473 ünit numaralı duvarın, bu mekân içerisindeki doğu sınırından batıya doğru 1.05 m. ve batı sınırından doğuya doğru 0.77 m. mesafede
ana duvar ile herhangi bir ilişkisi olmayan ve toprak harcı ile moloz taşlarla örülmüş olan eklenti kaldırıldıktan sonra, atrium ile 1535 ünit numaralı
mekân arasında bir girişin varlığını ortaya koyan bir eşik ortaya çıktı. Bunun
uzunluğu 1.40 m., genişliği 0.65 m. ve yüksekliği 0.37 m. kadardır. Çalışmalarımızın bundan sonraki safhasında ortaya çıkan duvarların toprakla dolan
derzleri açıldı, mekânın zemin tesviyesi yapılarak ortalama +2.70 m. seviyesinde bu mekândaki çalışmalara son verildi.
Bu mekânda yürütülen çalışmalar sırasında yukarıda belirttiğimiz sikke ve diğer küçük buluntulardan başka çok sayıda Geç Roma ve Geç Antik
Çağ’a ait P.T. mutfak kaplarına ait parçalar, cam kandil parçaları ve çatı kiremidi parçaları ele geçti.

1557 Ünit Numaralı Mekândaki Çalışmalar (Resim: 3)
Söz konusu mekân atriumun kuzeyinde, 2644 ünit numaralı zemini mozaik kaplı mekânın güneyinde olup, 1535 ünit numaralı mekân ile birlikte 2010
yılı çalışmaları sırasında ortaya çıkartılmıştı. Burada kazıya başlama seviyesi + 3.90 m., genişliği 3.30 m., uzunluğu 6. 4 m. kadardır. Mekân içerisinde

251

dolgu toprağının kaldırılması sırasında farklı yerlerde gelişigüzel durumda
kireçtaşından bazı devşirme bloklar ortaya çıktı. + 3.90 m.ye kadar indirilen
dolguda çeşitli seramik parçaları toplandı. Bundan başka mekânın kuzeydoğu köşesinde mermer bir mimari parça bulundu. Bir İon başlığının yumurta
dizilerinin kabartma olarak verildiği bu parçaya 3405 ünit numarası verildi.
Bu alanda ayrıca fazlasıyla korozyona uğramış birkaç sikke, kurşun bir mühür de ele geçti. Merkezinde ip deliği bulunan bu mührün (Ü. 3408 ) M.S. 7.
yüzyılda Kilikya Eyaleti Valisi olan Ioannes Plagiotes Stratelates’e ait olduğu
anlaşılmaktadır2.
+3.15 m. kota inildiğinde mekânın güney duvarının batı köşesinde başlayan ve kuzeye doğru hafif kavis yaparak uzanan 4.70 m. uzunlukta bir kanalın üzerini kapatan düzenli taş sırası ortaya çıkarıldı (Ü. 3409). Bu kanalın
atriumda 2008 yılında ortaya çıkan kanalın atrium kuzey duvarının altından
geçen devamı olduğu anlaşıldı. Öte yandan 2012 yılı kazılarında bu mekân
içerisinde bir yüzünü tespit ettiğimiz bu 3423 ünitli duvarın söz konusu 3410
ünitli kanal için inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Moloz taşlar ve kireç kum
harcıyla yapılmış olan duvar, kanal seviyesinde olup bu duvar kanalın kapatma taşlarından itibaren genişliği yaklaşık 0.30 cm. ile 1.05 m. arasında değişmektedir. Ayrıca bu duvarın uzunluğu 4.55 m.’dir. Gün sonu itibariyle çalışmalarımız son bulurken yapılan ölçümlerde bu alan içinde yer alan kanalın
kotu + 2.95 m. iken kanalın hemen doğusunda kalan bölüm ise daha aşağıda
olup kotu 2.72 m.’dir.

1510 Ünit Numaralı Mekândaki Çalışmalar (Resim: 4)
Burası, 1535 ünit numaralı mekânın güneyinde ve atriumun kuzeyinde
olup, 1509, 741, 1473 ünit numaralı duvarlar ile çevrili olan bu mekânın bir
bölümü 2010 yılında açılmıştı. Çalışmalarımız +3.79 m. seviyesinde yüzey
toprağının kaldırılmasıyla başladı. +3.77 m. kotuna inildiğinde, bu mekânın
741 ünit numaralı güney duvarına yakın noktasında ve buna neredeyse paralel bir paye (?) ortaya çıktı (Ü. 3434). Kabaca 0.80 x 1.00 m. ölçülerinde bir
2

Bu konudaki değerlendirmesi için heyet üyemiz Prof. Dr. M. Hamdi Sayar’a şükranlarımı sunarım.
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çıkıntı şeklinde olan bu payenin uç kısmında oldukça düzgün bloklar, geri
kalanında ise moloz taşlar kullanılmıştır. +3.76 m. kotunda ise, Bazilikanın
güney duvarı olan Ü. 741’in devamı belirdi. Böylece duvarın toplam uzunluğu 4.80 m.’ye ulaştı. Duvarın genişliği ise 0.70 m. kadardır. Mekânın kuzey
kısmında, +3.67 m. seviyesinde, 1510 ünit numaralı mekânın kuzey duvarının
üst yüzeyi belirdi (Ü. 3448). Duvarın bu bölümdeki uzunluğu 2.80 m., görülen genişliği 0.37 m. olarak ölçüldü. Bu duvar da diğerleri gibi moloz taş ve
kireç-kum harcıyla örülmüştür. +3.17 m. kotuna inildiğinde 3434 ünit numaralı paye ile 741 ünit numaralı batı duvarı arasında, uzunluğu yaklaşık olarak
1.00 m. ve genişliği 0.43 m. olan, moloz taş ve tuğlalardan oluşan bir zemin
ortaya çıktı (Ü. 3441). Tesviye çalışmaları ortalama 3.00 m.’ye indirildiğinde
zeminde siyahlaşmış toprak tabakasına ulaşıldı. Belli ki bu Bazilikanın tamamına yakın alanda gerçekleştirilen kazılar sırasında ortaya çıkmış olan olası
yangın tabakasının devamıdır. Bu seviyede devşirme olarak buraya geldiği
anlaşılan bir adet P.T. hypostil ile oldukça sağlam yaprak biçimli bir kandil
(K.14.ATRKZY.AK.001) ortaya çıktı. Bu tip yaprak biçimli kandiller genellikle
M.S. 6. ve 7. yüzyıllarda yaygındır ki, bu malzemeler de buradaki mekânın
kullanılma dönemine ışık tutmaktadır.
+2.90 m. kota inildiğinde mekânın güney duvarının hemen önünde, dört
parçadan oluşan bir künk sırası ortaya çıktı (Ü. 3455). Doğu-batı yönünde
uzanana künklerin toplam uzunluğu 1.75 m.’dir ve mekânın güney duvarı
doğu kısmındaki başlangıç noktasından itibaren batıya doğru yaklaşık olarak
1.35 m. kadar uzandıktan sonra güney yönüne saparak, 0.40 m. sonra burada
bitmektedir.
Mekân içerisindeki çalışmalar +2.85 m. kotunda sonlandırıldı. Bu alanda
yukarıda sözünü ettiğimiz buluntular dışında çok sayıda çatı kiremidi parçaları, cam, bronz, demir objelere ait parçalar ve farklı biçimlerdeki P.T. mutfak
kaplarına ait parçalar da bulundu.

3456 Ünit Numaralı Alanda Yapılan Çalışmalar (Resim: 5)
3448 ünit numaralı duvarın hemen kuzeyinde, bu duvarın dış yüzünü belirlemek amacıyla, uzunluğu 4.80 m., genişliği 0.90 m. olan kuzey güney yön-

253

lü olarak kanal şeklinde bir açmaya başlandı. 3456 ünit numarası verilen bu
açma 3448 ünit numaralı duvarın Atrium güney duvarını oluşturan ve halen
toprak altında kalan 741 ünit numaralı duvarın devamını da ortaya çıkarmak
üzere aynı genişlikte ve 3.60 m. uzunlukta olmak üzere doğu- batı yönünde
açma uzatıldı. +4.05 m. kotunda başlayan bu kazılarda ilk aşamada +3.60 m.
seviyesine inildi. Ardından 741 ünit numaralı duvarın batı yüzündeki alan
için yeni kot +3.15 m., 3448 ünit numaralı duvarın kuzey yüzündeki alan için
yeni kot +2.77 m. ve 2856 ünit numaralı duvarın kuzey yüzündeki alan için
yeni kot +3.11 m. olarak belirlendi. Açmadaki çalışmalara +3.05 m. seviyesine inilinceye devam edildi ve bu seviyede çalışmalar sonlandırıldı. Burada
herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmadığı gibi, birkaç korozyonlu sikke ve
seramik parçaları dışında herhangi önemli bir buluntu ele geçmedi.
Bundan sonraki aşamada tüm alanda ortaya çıkarılmış olan duvarların
restorasyon çalışmalarına yönelik olarak duvarların derzlerindeki toprağın
temizliği yürütüldü.

II- BATI NEKROPOLÜ’NDEKİ (LİMONLUK) KAZI ÇALIŞMALARI
(Çizim: 2)
Aydıncık Orman İşletme Şefliği idari bina ve lojmanlarının hemen güneyinde yer alan bu alandaki ilk çalışmalar 2011 yılındaki bir açmayla başlamış,
2012 ve 2013 yıllarındaki yeni açmalarla kazılan alan genişletilmişti. 2012 yıllında buradaki mekânlardan birinde bulduğumuz mermer bir lahit sayesinde bu alanın Batı Nekroplü’nün bir bölümü olduğu gündeme gelmişti. 2014
yılındaki çalışmalarımız bir bakıma 2013 yılı kazılarının bir devamı şeklinde
gerçekleştirildi ve bu bağlamda açmalar birleştirilerek, tek açma haline getirildi.

Podyumun Doğusundaki Kazılar (Resim: 6, Çizim: 2)
2013 yılı kazıları sırasında podyumun doğusunda bölümünde bulunan
ve podyumun bu bölümünü kapatan dolgunun kaldırılması sırasında pişmiş
toprak plakalardan oluşan bir zemin bulunmuştu. Belgelendikten sonra kal-
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dırılan bu plakaların altından tek sıra moloz taşlarla daire şeklinde yapılmış
bir duvar (Ü. 166 A ve B) ortaya çıkmıştı. Bu yıl öncelikle bu duvarı kaldırmak
ve bunun gerisinde kalan toprağın seviyesini podyum seviyesine indirmek
üzere çalışmalar başladı. Bu alan geçen yıl 123 ünit numarasıyla kodlanan
alanın güneyinde henüz kazılmamış bir alan olduğundan 246 ünit numarası
verilerek çalışmalara başlandı.

Ünit 246’da Yapılan Çalışmalar
Burası yukarıda anlatılan podyumun bulunduğu alanın (Ü. 408) doğusundaki henüz kazılmamış alan olup, amacımız podyumun bulunduğu alanın sınırını belirlemektir. Yüzey toprağının kaldırılmasıyla başlatılan çalışmalarda
zeminden en fazla 0.20 m. altta, kuzey güney yönlü olarak uzanan bir duvarın
üst yüzü belirdi. Kısa bir temizlik sonrasında içerisinde bir sütun tamburunun da olduğu yumuşak kireç taşından devşirme mimari bloklarla, basit bir
şekilde oluşturulmuş bir kuru duvar olduğu anlaşıldı ve ünit 251 olarak kodlandı. Duvarın uzunluğu şimdilik 6.30 m. genişliği 0.60 m., yüksekliği ise 0.60
m. kadardır. Podyum ve diğer kalıntılarla bir ilgisi olmadığı açık olan bu üst
katmandaki duvarın işlevini ve özelliğini öğrenmek üzere alanın genişletilmesi gerektiğinden, açma, duvarın güneyindeki alana doğru genişletildi ve
duvarın doğusunda kalan alan ünit 266 olarak kodlanarak burada çalışmalar
başladı. Söz konusu duvarın batısında kalan 246 ünit numaralı alanda sürdürülen seviye indirme çalışmalarında dolgu içinde mozaik zemin parçaları,
tesseralar ve seramik çöplüğünü andıran bir dolguyla karşılaşıldı. Bu malzeme katmanlar halinde kaldırılarak alanın seviyesi podyum zemini seviyesine
indirildi ve böylece podyumun güney batı köşesindeki merdivenin güneye
bakan cephesi de tamamen ortaya çıkarıldı.

Ünit 266’da Yapılan Çalışmalar (Resim: 7)
251 ünit numaralı alanın doğusundaki bu alanda, hem 251 ünit numaralı
duvarın temel seviyesi altındaki durumu görmek, hem de bu alanın önceki
alanla ilişkisini anlamak üzere başlatılan kazılarda söz konusu 251 ünit numaralı duvara ait blokların doğrudan toprağın üzerinde olmadığını, bu duvarın
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moloz taş ve kireç kum harcıyla örülmüş başka bir duvarın üzerine oturduğu
anlaşıldı. Şimdilik kesin olmasa da podyumun bulunduğu 408 ünit numaralı
alanın doğu sınırını bu duvarın oluşturduğu görülmektedir. 421 ünit numaralı bu duvarın temel seviyesine kadar yaklaşık 1.10 m. yüksekliğe sahip olan
bu duvar podyumlu alandaki diğer duvarlar gibi, moloz taş ve kireç-kum
harcıyla örülmüştür.
Söz konusu 421 ünit numaralı duvarın üzerindeki muhdes duvar yerinde bırakılarak, bunun güneyinde seviye indirme çalışmaları başlatıldı. Günümüz zemin seviyesinden yaklaşık 0.60 m. aşağıda alanın güneybatısında
sıvalı bir köşe belirdi. Bunun üzerine kazılacak alan her yöne doğru genişletildi ve yaklaşık 0.30 m. kalınlıktaki dolgunun altında iç yüzü sıvalı duvarlara
sahip dikdörtgen planlı kalıntı çıkarıldı. 422 ünit numarası verilen bu kalıntının görünümüyle bir havuzu andırdığını söylemeliyiz. Bu tespitin ardından
havuzun içindeki dolgunun temizlenmesine başlandı. Yoğun biçimde moloz
taş, yanık toprak ve Roma İmparatorluk Çağı’na ait çok sayıda mutfak kabı
parçası, ticari amphora parçalarının olduğu bu dolguda olasılıkla Roma İmparatoru Büyük Konstatin’e ait bir adet bronz sikke (env. K.14.LMN.AE.002)
(Resim: 13-1) bulundu. Söz konusu havuzun zeminine ulaşıldığında burasının da sıvalı olduğu görüldü. Bu haliyle 2.45x3.37 m. ölçülerindeki havuzun
derinliği ortalama 1.40 m. dolayındadır. Havuzun temizliği sırasında oldukça
iyi korunmuş olduğu görülen sıvaların bozulan, çatlayan ve dökülen kısımları restorasyon ekibimiz tarafından temizlenip, onarıldı.

Podyumlu Alanın Cephe Duvarının Güney ve Batısındaki Alanlarda Yürütülen
Çalışmalar
2013 yılı kazıları sırasında podyumun bulunduğu 408 ünit numaralı alanı
güney yönde sınırlayan ve doğu-batı yönünde uzanan 109 ünit No.lu duvarın
dışında kalan 083 ünit No.lu alanda başlatılan kazılara bu yıl da devam edildi.
Çalışma planımıza göre içerisinden yine doğu-kuzeybatı yönünde bir künk
sırasının (Ü. 277) geçtiği bu alandaki toprak seviyesini kazılar yaparak duvar
ile künk sırası arasındaki alanda seviye indirmekti. Ayrıca bu alanın batısında
281 ünit numarası verdiğimiz ve sondajlarda çıkan toprağın taşınması için
bırakılmış araba yolu da kaldırılarak açmalar birleştirildi, böylece buradaki
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yapı özelliklerini açıklama olanağı elde edildi. Son olarak 109 ünit numaralı
duvarın üzerine sonradan eklendiği anlaşılan muhdes duvar belgelenip kaldırıldı.

Ünit 083’deki Çalışmalar
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, öncelikle bu alan 109 ünit numaralı podyumlu alanı güneyde sınırlandıran duvarın dışındaki içerisinden su künklerinin de geçtiği alandır. Burada iki gün süren çalışmalarda tamamen kum ve
milden oluşan toprak dolgudan Roma dönemine ait çeşitli biçimlerde mutfak
kapları ve ticari amphora parçaları ile iyice korozyona uğramış bir sikke (K.14.
LMN.AC.001) bulundu (Resim 13-2). Oldukça hasar görmüş olsa da Roma
İmparatorluk Çağına ait olan bu sikke hiç olmazsa künk sırasının altında kalan tabakanın da bu döneme ait olabileceğinin bir ipucunu oluşturmaktadır.

Araba Yolunun (Ü. 281) Kaldırılması
2011-2013 yılları arasında ünit 001 ile ünit 083 arasında kalan alanı birbirinden ayıran araba yolu (Ü. 281) bu kazı sezonunda kaldırılarak her iki açma
birleştirildi. Kazılar sonucunda kireç harç ve moloz taş ile yapılmış 109 ünit
numaralı duvarın devamı ile batı yönde uzanan künk sırasının devamı ortaya
çıkarıldı. Bu şekilde iki ayrı ünite sahip bu alanlar birleştirildi ve yeni bir ünit
numarası ile kodlandı: ünit 256.
Çalışmalar sırasında karışık seramik parçaları dışında, hayvan kemikleri,
cam, mermer parçaları ile iyice korozyona uğramış bir adet demir obje, yine
korozyonlu olan bir adet sikke ve bir adet bronz kandil maşası bulundu.

Ünit 256’daki Çalışmalar
Künklerin güneyinde, bunlarla açma kesiti arasında kalan dar alanda ve
açmanın batısında yapılan genişletmenin ardından oluşan ünit 256 da künk
sırasının güneyinde de genişletme çalışmaları başlatıldı. Ünit 083’te karşılaştığımız toprak özelliğinin aynı olduğu gözlenen bu alandaki pişmiş toprak
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künklerin sırası bozulmadan yerinde korunmasını sağlamak üzere altındaki
toprak bırakıldı. Bu çalışmalar sırasında künklerin zemine nasıl yerleştirilmiş
olduğu konusunda da incelenmiş oldu. Buna göre yamaçlardaki kaynaklardan geldiği anlaşılan suyu taşımak üzere yapılan bu künkler küçük moloz
taşlarla yapılan blokajın ardından kireç kum harcıyla bir yatak oluşturulmuş,
daha sonra da eğime uygun olarak künkler yerleştirilmişti. Bazen künklerin
yarıya kadar gömülmesine neden olan bu uygulama yüzünden ve zamana da
bağlı olarak, künklerle harç birbirine kaynamıştır. 2011-2014 yılları arasındaki
bu kazılarda hemen hemen 10 m. uzunluğa erişen bu su yolunda başlangıçta
her bir künk için ayrı bir ünit numarası verilmişken, bu yıl bunlara 143 ünit
numarası verildi. 109 ünit numaralı duvara hemen hemen paralel olarak uzanan ve alan içinde 10.70 m. uzunluğa erişen bu su hattında her biri 37-38 cm.
uzunluğa ve 8 cm. çapında olan borular birbirine geçmeli olarak üretilmiş ve
zemine yerleştirilmiştir.
109 ünit numaralı duvar boyunca araba yolunun da kaldırılmasıyla genişlemiş olan alandaki ünit 083 ve ünit 256 ile 2011 yılındaki ilk açmamız bu
şekilde bir araya geldi ve tüm bu alanlara ünit 350 kodu verilerek burada
seviyenin indirilmesine devam edildi.
Ünit 256’da elde edilen bulunan seramik parçaları genellikle Roma İmparatorluk Çağına ait mutfak kapları ve ticari amphora parçalarından oluşmaktadır. Bunun dışında hayvan kemik parçaları, tessera, cam parçaları, niteliği
ve özelliği deforme olmuş demir ve bronz objeler ele geçti. Burada bulunan
16 adet bronz sikkeler de görünüş olarak bu döneme verilebilecek özellikte
olsalar da, bunlar aşırı aşınma ve korozyon yüzünden herhangi bir bilgi sunmamaktadır.

360 Ünit Numaralı Alanda Yapılan Çalışmalar (Resim: 8)
Burası 2013 yılı çalışmaları sırasında içinde podyumun bulunduğu
mekânın (Ü. 408) batısındaki yaklaşık 1 m. genişlikte bir girişi olan Ünit 200
kodlu mekânın güneyindeki tamamı kazılmamış bu alan, 281 ünit numaralı
araba yolunun kaldırılmasından oluşmuştur. 2.48x1.80 m. ölçülerindeki bu
alanın seviyesini 200 ünit numaralı alan ile eşitlemek üzere başlatılan kazı-
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larda seviye inildikçe toprak renginin gri/siyah arası bir renge dönüştüğü
görüldü. Bu da bize daha aşağı seviyelerde bir yanık tabakanın olduğuna
işaret etmektedir. Aynı zamanda yumuşamış olan bu dolgu toprağının içinde, alanın güney doğu köşesinde yerinde kırılmış durumda iki depo vazosunun parçaları ortaya çıktı. Bunun hemen yakınında yer yer kırmızılaşmış
dolgu toprağının içinde ise oldukça sağlam bir düğme dipli testi (K.14.LMN.
AL.005) bulundu (Resim: 13-3). Bu malzemenin bulunduğu zemin günümüz
seviyesinden yaklaşık 2.05 m. aşağıda olup, bu zeminin altında geçen yıl Ünit
200’de ortaya çıkardığımız ve olasılıkla daha erken mezar yapıları olabilecek
kalıntıların seviyesine en fazla 0.30 m. kalmış olup, çalışmalarımız bu seviyede sonlandırılmıştır.
Buradaki dolguda ayrıca çeşitli seramik parçaları, demir ve cam eşyalara
ait parçalar, mozaik tesseraları ile mozaik zemin parçaları da toplandı. Özellikle bu son malzemeden 2012 ve 2013 yılları kazıları sırasında podyumun
çevresinden de çıkmış olması, bu alanda daha önce zemin mozaiklerinin de
yer aldığı bir uygulamanın varlığına işaret etmektedir. -Çalışmalarımız henüz
başlangıcında iki adet bronz sikke ele geçti (K.14.LMN.AI.004 Ü. 337; K.14.
LMN.AI.008 Ü.349) (Resim 13-4). Öyle anlaşılıyor ki bunlar yine ölü armağanları değil de bir işliğe ait olmalıdırlar.

Ünit 350’de Yapılan Çalışmalar (Resim: 9 - 10)
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, önceki yıllara ait alanların birleştirilmesi
sonrasında oluşan 350 ünit numaralı geniş alanda zemin tesviyesi şeklinde
yürütülen çalışmalar sonunda tüm alandaki çalışmalarımız hem zeminin aşağı, yani podyum seviyesine indirilmesi, hem de özellikle 109 ünit numaralı
duvarın güney cephesinin ortaya çıkarılması şeklinde yürütüldü. Seviye indirme çalışmaları devam ettikçe hem 2011 kazı sezonunda 001 ünit numaralı
alanda ortaya çıkarılan 024 ünit numaralı duvar, hem de bunun devamı olan
ve 2013 kazı sezonunda yalnızca podyuma bakan kuzey yüzünü açtığımız
109 ünit numaralı duvar daha iyi belirdi. Bunun podyum tarafında kalan kısmında geçen yıl yaptığımız temizlik sonunda ortaya çıkardığımız duvarın iki
farklı örgüye sahip olduğu dikkatimizi çekmişti. Buna göre 109 ünit numaralı
duvarın temel seviyesine yakın kısımlarının kireç kum harcıyla çok düzgün
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bir şekilde örülmüş olmasına karşın bunun üzerindeki farklı yüksekliklere
sahip kısmının ise sonradan toprak harcıyla örülerek tamamlanmış olduğunu tespit etmiştik. Dolayısıyla duvarın üst sıralarının bu sonradan örüldüğü
açıktı. Ayrıca 350 ünit numaralı alanda bu duvarın güneye bakan yüzünde
bir söve bloğunun olması dikkat çekiciydi. Bu yüzden söz konusu duvarın
belgelenmesinden sonra 350 ünit numaralı alanda seviye indirme çalışmaları
sürerken aynı zamanda bu duvarın sonradan eklenen kısımlarının kaldırılmasına başlandı. Duvarın özellikle podyumun bulunduğu kısımda, yer yer
neredeyse podyum zemin seviyesine kadar inen bu sonraki ilave kaldırıldığında, daha önce podyumun güney kenarında, zeminde gördüğümüz uzun
bloğun aslında bir girişe ait in situ durumda bir eşik olduğu anlaşıldı. Uzunluğu 1.60 m. olarak ölçülen bu eşiğin podyumun bulunduğu kısımda yaklaşık
0.04 m. daha alçak bir basamak yapılmış olup, bunun iki ucuna yakın yerde
ahşap kapı çerçevesini yerleştirmek için açılmış 0.30 m. uzunlukta, 0.13 m.
genişlikte yuvalar bulunmaktadır. Eşiğin bu bölümünü Ünit 353 olarak, biraz
daha yüksek olan kısım ise Ünit 354 olarak kodladık. Bu eşiğin doğu kenarında ve 354 ünit numaralı üstteki kısmın üzerinde gri renkte sert kireç taşından
yapılmış söve parçasının da in situ durumda olduğu ortaya çıktı (Ü. 293).
Bunun Ünit 350’ye bakan cephesi basit dikey silmelidir. Kırık olan üst parçası
ise bunun hemen yanında ve 353 ünit numaralı bloğun üzerinde durmaktaydı. Bu son parça yerinden alınıp diğerinin üzerine konduğunda kırıklarının
uyduğu görüldü ki, böylece girişin her iki yanında bu şekilde söveler olduğu
anlaşıldı. Söz konusu parçalar yapıştırılarak sağlamlaştırıldı.
Podyumlu alana bu şekilde bir girişin olduğunun ortaya çıkmasıyla 2012
yılında içerisinde bir lahit bulduğumuz bu yapının bir mezar kompleksi olduğu yolundaki düşüncemiz kanıtlanmış oldu. Bu yıl bu kompleksin girişinin
de bulunmasıyla yapının plan şeması da biraz daha aydınlığa kavuştu. Buna
göre girişten hemen sonra podyum köşelerinde birer sütunun olduğu bir impluvium (orta açıklık), bunun dışında kalan ve ünit 400 olarak kodladığımız
alanın atrium olduğunu, atriumun batısında 1 ve kuzeyinde ise 2 mekânın
bulunduğunu düşünüyoruz. Bu verilere dayanarak ve 2012 yılında içerisinde bulduğumuz lahdi de dikkate alarak, bu mezarı K.12 BN ATRM3 I ola3

ATRM atriumlu mezar ifadesinin kısaltılmış halidir.
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rak kodladık. Burada bulduğumuz lahit M.S. 3. yüzyıl başlarından olduğuna
göre, söz konusu bu mezar kompleksinin de bu yıllarda oldukça geniş bir aile
için inşa edilmiş olduğu söylenebilir. Bu mezar kompleksinin ahşap kapılı
bir girişinin, bu girişin açıldığı 4 m.’den biraz fazla genişlikteki koridorun ise
bir cadde olduğu, bunun önünde de batıdan gelen ve mezarlığı kat eden bir
yolun varlığı da ortaya konmuş oldu.
Bu çalışmalar sırasında da yine kaba mutfak kaplarına ait parçalar ve çok
sayıda ve iyice korozyona uğramış bronz sikke bulundu. Vazolar genellikle
Roma Geç İmparatorluk ve Geç Antik Çağ’a ait olup, içlerinde ticari amphora
parçaları yoğunluktadır. Bu alanda ayrıca bronz bir olta, üç adet kemik saç
tokası/iğnesi ve bir tane de mermer mortarium (Resim: 11) bulundu.
350 Ünit numaralı bu alandaki tesviye, yukarıda tanıttığımız K.12 ATRM
I kodlu mezar kompleksinin giriş eşiğinin yaklaşık 0.20 m. altında kalacak
şekilde tüm alanda, yani özellikle batı yönde gerçekleştirildikten sonra bu
alandaki çalışmalar tamamlandı. Batı ve güney yöndeki genişleme sonrasında kazılarımız caddenin güney sınırını oluşturan 291 ünit numaralı duvarın
güneyindeki alanda yoğunlaştırıldı. Bu bağlamda önce ünit 295, daha sonra
da ünit 264 numaralı alanlarda çalışıldı.

295 Ünit Numaralı Alanda Yapılan Çalışmalar
2013 kazıları sırasında ünit 500’de ortaya çıkardığımız 545 ünit numaralı
duvarın kesişme yerinin doğusunda bulunan alan Ünit 295 olarak kodlandı. Yaklaşık 2.00x3,13 m. ölçülerindeki bu alanın güneyinde Ünit 500 kodlu
açma, doğusunu ise açma kenarı oluşturmaktadır. Bu dar alanda seviyenin
düşürülmesi şeklinde yürütülen çalışmalarda önce dolgunun seviyesi 2013
kazı mevsiminde açılan ünit 500’ün zemin seviyesine getirildi ve her iki alan
ünit 340 olarak yeniden kodlandı. Bu alanın işlevi konusunda bize en iyi verileri 2013 yılında ünit 500’de, yaklaşık bu seviyelerde bulduğumuz yerinde
kırılmış en az 4 depo kabından oluşan kontekst oluşturmaktadır. Bu vazoların
mezar armağanı olmak yerine bir işliğe ait olmasının daha anlamlı olacağı
düşüncesinde olduğumuz için bu alandaki seviyeyi daha da indirmek üzere
sürdürülen çalışmalarda önce 109 ünit numaralı duvara paralel bir duvar be-
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lirdi. Ünit 291 olarak kodlanan ve moloz taş ve kireç-kum harcıyla inşa edilmiş olan bu duvarın genişliği 0.60 m. kadardır. Bunun kuzeye bakan cephesi
ikinci künk sırası tarafından kapatılmıştır. Bu ve 109 ve 291 ünit numaralı
duvarların birbirine paralel olmasını da dikkate alarak burasının yukarıda ele
aldığımız K.12 ATRM I kodlu mezar kompleksinin de içinde bulunduğu diğer mezarların önünden geçen bir “kutsal yol” olabileceğidir. Eğer bu durum
kabul edilecek olursa burada yaklaşık 4.50 m. genişliğinde bir cadde ile karşı
karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. Şimdilik toprak zeminli olan bu caddenin bir zemin kaplaması olup olmadığı gelecek yılki kazılarımız sonrasında
ortaya çıkacaktır.
Ünit 264’deki Çalışmalar
Yukarıda ele aldığımız 256 ünit numaralı alanın kuzeybatısındaki kazılmamış bu alan 2013 yılında ilk kez açtığımız ünit 500 ile ünit 256 arasında bulunmaktadır 1,50x4,50 m. ölçülerinde ve 264 ünit numaralı bu alanda yüzey
toprağının kaldırılması ve bu alanın 500 ünit numaralı alanla birleştirilmesi
planlandı. Üst seviyelerdeki yaklaşık 0.60-070 m. kalınlıktaki ham toprağın
kaldırılmasının ardından gelen kültür katmanında önce birbirine paralel iki
duvarın üst yüzü belirdi. Bunlardan güneydekine 291, kuzeydekine ise 292
ünit numaraları verildi. Devam eden kazılarda 292 ünit numaralı duvarın çok
kısa ve daha çok bir yıkıntı olduğu anlaşıldı. Buna karşılık bunun biraz güneyinde ve doğu-batı yönlü olarak uzanan 291 ünit numaralı duvarın 2013
yılında çok küçük bir kısmını açtığımız 545 ünit numaralı duvarla ve buna
tam dik açı yapacak şekilde birleştiği, böylece iki farklı mekân oluşturduğu
ortaya çıktı. Bu mekânlardan doğu tarafa kalana 319 ünit numarası verildi ve
bundan sonraki kazılar bu iki alanda yoğunlaştırıldı. Bu seviyeye gelinceye
kadar olan toprak dolguda büyük bölümü Roma İmparatorluk Çağı’na ait
mutfak kabı parçaları ve ticari amphora parçaları ile birlikte fazlasıyla korozyonlu birkaç bronz sikke bulundu.
319 Ve 340 Ünit Numaralı Alanlardaki Çalışmalar (Resim: 12)
545 ve 291 ünit numaralı duvarların birbirine bağlanmasıyla oluşan bu üçgen biçimli dar alanda (Ü. 319) zemin seviyesinin olabildiğince indirilmesine
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yönelik çalışmalarda kırmızıya yakın renkteki dolguda yüzeyden yaklaşık
1.60 m. inildi ve duvarların kesişme yerinde birkaç sağlam ve kırık testiden
oluşan bir grup düğme dipli küçük testi ile Geç Antik Çağ’a ait aşırı korozyonlu sikkeler (follis ve yarım follis) bulundu (Resim 13). Alanın darlığı yüzünden çalışmalar bu seviyede tamamlandı.
Bunun bitişiğindeki 340 ünit numaralı alanda ise seviye yaklaşık 0.50 m.
kadar indirildiği zaman alanın ortasına yakın, yerde ters durumda, yerinde
kırılmış, oldukça büyük bir kapak ele geçti. Bu kaldırıldıktan sonra zeminde
tesviyesine devam edildi ve yine alanın ortasına yakın yerde 291 ünit numaralı duvarın 3.70 m. kadar güneyinde, bu duvara paralel bir temel ortaya çıktı.
Yüksekliği 0,22 m., genişliği 0,65 m., uzunluğu ise 3.30 m. dolayında olan bu
duvara 415 ünit numarası verildi. 319 ünit numaralı alanda bu duvarın devamı olabilecek bir parçası da burada ortaya çıkarılmıştır.
2013 yılında ünit 500 olarak kodladığımız bu açmanın içinde çıkan yeni
kalıntılara bakarak burada da K.12 ATRM I kodlu mezar gibi atriumlu bir
mezarın olma olasılığı söz konusu olsa da, bu konuda kesin veriler gelecek
yıllarda bu alanda yapacağımız kazılarla kesinlik kazanacaktır.
319 ünit numaralı alandan bulunan 3 sağlam testicik (K.14.LMN.AN.001;
K.14.LMN.AO.001; K.14.LMN.AO.005) (Resim: 13-5,6,7) daha önce bu alanda
bulduğumuz büyük depo vazolarıyla birlikte düşünüldüğünde bu malzemenin alanın geç dönem kullanımıyla ilgili olduğu konusundaki düşüncemizi
destekler niteliktedirler. Buna göre bu alanın hiç olmazsa M.S. 3. yüzyıl ortalarına kadar Batı Nekropolü’nün Roma İmparatorluk Çağı’ndaki bir parçası
olduğu, belki de 3. yüzyıl ortalarındaki istilalar yüzünden buradaki mezarların tahrip ve talan edildiği, bunun üzerinden fazla zaman geçmeden buradaki kompleks mezar yapılarının işliklere dönüştürüldüğü giderek kesinlik
kazanmaktadır.

III- BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI
2014 yılında gerçekleştirdiğimiz onarım ve koruma çalışmalarını
yukarıda ele aldığımız kazılara koşut olarak yine 2 ana alanda
gerçekleştirdik.
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A) Agora Alanı’ndaki Bazilika ve Müştemilatındaki Çalışmalar (Resim: 14)
Agora’da en önemli yapı olan Bazilikanın kuzeyinde ortaya çıkartılan zemini mozaik kaplı salonda (Ü. 2644), Bazilikanın ana ve yan salonlarında ve
atriumun kuzeydoğu kanadındaki az bir kısmı kalmış olan zemin mozaiği ile
geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl ortaya çıkarttığımız duvarlarda onarım ve bakım
yapıldı.

2644 Ünit Numaralı Mekânda Gerçekleştirilen Restorasyon Çalışmaları
Atriumun kuzeyinde yer alan 2644 ünit numaralı mekân içerisindeki çalışmalar zemin mozaiklerinin sağlam ve bozulmuş bölümlerinin sınırları belirlendikten sonra tesseraların yüzeyini açığa çıkarılmasına, mozaik taşlarının
üzerindeki kalkerli kısımları temizlenmesine, mozaiğin altındaki zemininde
var olan boşlukların doldurulması gibi başlıklar altında gerçekleştirildi. Bunun için söz konusu 2644 ünit numaralı salonun içerisindeki mozaiğin kenarları açılıp dolgu toprağı kaldırıldı ve mozaik askıya alındı. Ayrıca sağlam
olan kısımlardaki mozaik zeminin yüzeyi basınçlı su ile temizlendikten sonra
kalker temizliğine başlandı. Mozaikli alan dışında kalan mekân zemininde
ise sonradan oluşan dolgu toprağı kaldırılarak, bu bölgeler harç ile sıvandı.
Ardından 2644 ünit numaralı mekânın güney duvarı olan 1473 ünit numaralı
duvarın yaklaşık olarak 0.35 m. kuzeyinde 0.73 x 0.50 m. ölçülerinde mermer
parçaları ve yine mekânın 2087 ünit numaralı kuzey duvarının yaklaşık olarak 0.45 m., 1559 ünit numaralı batı duvarından ise yaklaşık olarak 2.90 m.
doğuda 0.68 x 0.30 m. ölçülerindeki mozaikli kısım, ayrıca mekânın güney
duvarı olan 1473 ünit numaralı duvarın yaklaşık olarak 0.60 m. kuzeyde yer
alan mozaikli kısımların kaldırılması adına çalışmalara başlandı. Kaldırılacak
mozaikli kısımların üzeri bez ile örtülerek tutkallandı, yassı bir demir çubuk
yardımıyla mozaik ve mermer parçalar kaldırılarak bir levha üzerine ters yüz
edilerek bırakıldı. Daha sonra mozaiklerin oturduğu zeminlerinin dolgu toprağı kaldırılarak harç ile doldurulduktan sonra mozaik parçalar yerine oturtuldu. Son olarak mozaik altı boşluklar basınçlı su ile temizlendikten sonra
Malta 6001 adı verilen harç enjekte edilerek işlem tamamlandı.
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Bazilika Ana ve Yan Salonlarindaki Bakım Çalışmaları
İlk kez 2008 yılında onarımları yapılan bazilika salonlarındaki zemin mozaiklerinin bozulan ve bakım isteyen yerleri belirlendikten sonra önce basınçlı su ile temizlik gerçekleştirildi, ardından yüzeyde kalan su birikintileri
vakumlu süpürge ile alınarak mozaik zeminin altındaki boşluklar araştırıldı.
Saptanan boşluklardaki dolgu toprağı yine basınçlı su ile temizlenerek, bu
boşlukların Malta 6001 harcı enjekte edildi. Son olarak doldurulan delikler
içerisinde kuruyan harcın yüzeyi Horasan harcı ile sıvandı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra salonların zeminlerinde genel temizlik yapılarak mozaik yüzeyini korumak amacıyla Paraloid ile kaplandı.

Narteks Bölümünde Gerçekleştirilen Restorasyon Çalışmaları
Agora Bazilikasının atrium bölümünün kuzey batı köşesinde, 2644 ünit
numaralı salonun girişinin bulunduğu alanda en fazla yarısı korunmuş zemin mozaikleri ortaya çıkarılmıştı. Bu yılki onarım programı çerçevesinden
bu kalıntı da ele alındı. Öncelikle burada da mozaik zeminin üzeri temizlendi,
alandaki mozaiklerin kaybolduğu bölümde yüzey dolgu toprağının seviyesi
düşürüldü ve burasına harç dolgusu yapıldı. Son olarak mozaiklerin sağlamlaştırıldığı bölümde genel temizlik yapıldıktan sonra bunun üzerine de paraloid sürüldü.

Duvarlarda Gerçekleştirilen Uygulamalar Çalışmaları
Bazilika ve atriumun kuzeyinde ortaya çıkartılan tüm duvarların derzleri temizlendi, yerinden oynamış taşlar sağlamlaştırıldı ve taşların arasındaki
boşluklar harç ile dolduruldu. Bazı yerlerde ise duvarın üzerine koruyucu
harç yerleştirildi.

B) Limonluk (Batı Nekropolü) Alanında Yapılan Çalışmalar
Buradaki onarım çalışmalarında öncelikle alanda iki ayrı dizi halindeki
künklerin kırık ve çatlak olanlar onarıldı, dağılma eğilim gösterenlerin üzer-
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lerine koruyucu madde olarak paraloid sürüldü. Yukarıda da belirttiğimiz
gibi, 422 ünit numaralı havuzda sıvalı duvarların yüzeyleri temizlendi, kırık
ve çatlak olanları yapıştırıldı, en sonunda kışın yağacak yağmurlardan etkilenmemesi için üzeri tamamen sac levhalarla kapatıldı. Alandaki diğer onarım işi ise 100 ünit numaralı podyumun temizliği yapıldı, çatlak ve kırık olan
kısımları yapıştırıldı. Podyumun iki köşesinde insitu durumda bulunan, fakat
kırık parçalarını kazılar sırasında bulduğumuz sütunların bu parçaları da yapıştırılıp, temizlikleri yapıldı. Son olarak podyumun blokları ve basamakların
oturduğu kısımların derz dolguları yapıldı.
Bu alandaki en son uygulama ise, ortaya çıkardığımız tüm duvarların derz
temizlikleri yapılarak, harç dolgusu yapıldı.
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Çizim 1: Agora Bazilikası’nın kuzey alanı (kazı sonrası).
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Çizim 2: Limonluk kazı alanları (kazı sonrası).
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Resim 1: 2925 ünit numaralı alanın çalışma başlangıcındaki durumu.

Resim 2: 1535 ünit numaralı mekân.
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Resim 3: 1557 ünit numaralı mekânın kazı sonrası durumu.

Resim 4: 1510 ünit numaralı mekânın kazı sonrası durumu.
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Resim 5: 3456 ünit numaralı alanın kazı sonrası durumu.

Resim 6: Podyumun doğusundaki çalışmalar.
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Resim 7: 266 ünit numaralı alanda ortaya çıkan havuz.

Resim 8: 360 Ünit numaralı alanın temizlik sonrası durumu.
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Resim 9 – 10 : 350 ünit numaralı alanın kazı sonrası durumu.

Resim 11: Mortarium (K.15 LMN AR 001).

273

Resim 7: 266 ünit numaralı alanda ortaya çıkan havuz.

Resim 13 Batı Nekropolü (Limonluk)
buluntularından bir gurup.

Resim 14: 2644 ünit numaralı mekândaki mozaiğin son durumu.
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AMASYA-HARŞENA KALESİ VE KIZLAR SARAYI KAZISI
2014 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
E. Emine Naza- DÖNMEZ*
Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı, 04.08.-08.09.2014 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izni ile gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibinde, Kazı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şeyda Algaç, Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, Prof. Dr. Vedat Onar, Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan,
Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan, Yrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk, Nirva Hacımimasoğlu (Sanat Tarihi Yüksek Lisans öğrencisi), Tolga Aydın (Sanat Tarihçi),
Sevinç Akyüz (Restoratör), Aziz Bozdağ (Sanat Tarihi öğrencisi), Güler Yaman ve Müslüm Adsan (Restoratör öğrencileri) yer almıştır. Kazı çalışmaları
Bakanlık temsilcisi Karadeniz Ereğli Müzesi’nden Arkeolog Onur Aslan tarafından (04.08.2014 – 16.08.2014) ve Amasya Müzesi denetiminde (16.08.2014
– 08.09.2014) yürütülmüştür.
2014 yılı çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Yürütücü Sekreterliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’in katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir1.
2014 yılı çalışmaları iki aşamalı gerçekleştirilmiştir.
1. Aşama: Kazı evi deposu çalışmalarıdır. Söz konusu çalışma 2014 yılının
temel çalışması olmuştur. 2009 yılından beri devam eden Amasya Harşena
Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazıları, 2013 yılında 5. sezonunu tamamlamıştır. Bu
süreç içinde sistematik çalışmalarımız kazı ile birlikte devam etmekle bera*

1

Yrd. Doç. Dr. E. Emine Naza-DÖNMEZ, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı,
34134-İstanbul/TÜRKİYE.
Kazı çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje
No: 44909) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
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ber, yayına yönelik bir çalışmanın depoda daha detaylı bir çalışma yapma
gereğini oluşturmuştur. Bu doğrultuda depo çalışmalarında öncelikle 20092010 yılına ait eserler tekrar elden geçirilmiş, çizimleri yapılmış ve fotoğraflanmıştır. Tümlenebilen 5 kap ve 1 düdük, Amasya Müzesi’ne teslim edilmiştir. Bu eserlerden HRŞ KZS 14 003 envanter numaralı pişmiş toprak kâse
Hellenistik döneme aittir. Deve tüyü hamuru renginde astarlanmış olan kâse
geniş ağızlı, keskin gövdeli ve kaide diplidir (Resim: 1-2). HRŞ KZS 14 004
envanter numaralı pişmiş toprak kâse Selçuklu dönemine ait bir eserdir. Kırmızı hamurlu yeşil renkli sırlı olan kâse geniş ağızlı, küresel gövdeli ve kaide
diplidir (Resim: 3-4). HRŞ KZS 14 005 envanter numaralı pişmiş toprak kâse
Osmanlı dönemidir. Kırmızı hamurlu yeşil renkli sırlı kâse; geniş ağızlı, küresel gövdeli ve kaide diplidir (Resim: 5-6). HRŞ KZS 14 006 envanter numaralı
Osmanlı dönemine ait pişmiş topraktan sgrafitto tekniğinde yapılmış kâse,
yeşil tonları ve kahverengiye boyanmış olup şeffaf sırlıdır. Kâse geniş ağızlı,
keskin küresel gövdeli ve kaide diplidir (Resim: 7-8). HRŞ KZS 14 002 envanter numaralı Geç Osmanlı dönemine tarihlediğimiz pişmiş toprak kırmızı
hamurlu yonca ağızlı mataranın gövdesinin bir yüzü yassı diğer kısmı şişkin
karınlıdır. Ağız kısmında ve aynı hizada bulunan dibe yakın kısımda ip delik mevcuttur ve kulp kısmı kırıktır (Resim: 9-10). HRŞ KZS 14 001 envanter
numaralı pişmiş topraktan hayvan biçimli düdük boyun kısmı siyah renkte
olup, ağız kısmı gri renkte yapılmıştır (ya da ağız kısmı kırılmış sonradan
yenilenmiştir) (Resim: 11).
Bu çalışmalara ilaveten 2009 ve 2013 yılı çalışmalarında çıkartılan hayvan
kemikleri, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Vedat Onar tarafından incelenmiştir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel
tarafından Kızlar Sarayı mevkiinde jeofizik zemin etüdü çalışması gerçekleştirilmiştir.
2. Aşama: 2009 yılından itibaren yürütülen ve 2013 yılına kadar çalışılan
Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazılarında ortaya çıkarılan alanların temizlik çalışması, çevre düzenlemesi ve koruma tedbirleri gerçekleştirilmiştir.
Kazı yapılan alanlardaki plankarelerin hepsi temizlemiş ve jeotekstilleri yenilenmiştir (Resim: 12-15).
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Resim: 1-2: Pişmiş toprak kap (Hellenistik).

Resim: 3-4: Pişmiş toprak sırlı kâse (Selçuklu).

277

Resim: 5-6: Pişmiş toprak sırlı kâse (Osmanlı).

Resim: 7-8: Pişmiş toprak sgrafitto tekniğinde kâse (Osmanlı).
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Resim: 9-10: Pişmiş toprak yonca ağızlı kap (Osmanlı).

Resim: 11: Pişmiş toprak düdük.
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Resim: 12-13: Kızlar Sarayı temizlik çalışmaları.

Resim: 14-15: Harşena Kalesi temizlik çalışmaları.
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OLUZ HÖYÜK KAZISI SEKİZİNCİ DÖNEM
(2014) ÇALIŞMALARI:
DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLAR

Şevket DÖNMEZ*
Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izni ile 2014 döneminde devam edilen Oluz Höyük (Bkz.
Harita) sistematik arkeolojik kazı çalışmaları 15 Temmuz - 19 Eylül 2014
tarihleri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve İstanbul Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’nin (Proje No: 44239
ve 44691) finansal destekleri ile 67 gün süre ile gerçekleştirildi. Kazının
Bakanlık Temsilcisi görevini 15.07.2014–16.08.2014 tarihleri arasında Amasya
Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Mert Mecek ile 16.08.2014 – 19.09.2014 tarihleri
arasında Karadeniz Ereğlisi Müzesi’nden Arkeolog Onur Arslan yerine
getirdi1.
*

1

Prof. Dr. Şevket Dönmez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Beyazıt 34453-İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Beyazıt 34453-İstanbul/TÜRKİYE.
Kazı heyeti Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü’nden Prof. Dr.
Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden
Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doktora öğrencisi Sıddıka Ayşe Tunçer (M.A.), Arkeolog – Sanat Tarihçisi – Restoratör – Fotoğraf Uzmanı Ahmet Çakmak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Can Kandaz ile Ebru
Kiras, Arkeolog Hülya Aslan, Arkeolog Yakup Kerem Sınır, Arkeolog Melek Koçak, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Fidane Abazoğlu, Bora Seydişehirli, Beyza Delibaşıoğlu, Damla Yurdasiper, Hilal Varol, Ekin Duransel, Gülşah Kutluk, Ceren Öner, Tuğçe Hafızoğlu ve Elif
Eren, Çukurova Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi Mehmet
Azbağ, Batman Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü öğrencileri Şehmus Ersöz, Zeynep Kurt ile Hülya Işık’tan oluştu.
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Oluz Höyük 2014 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 23 – 27 Ağustos 2014 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr.
Fethi Ahmet Yüksel tarafından I 18, I 19, I 20 ve I 21 plankarelerinde toplam
400 m.2’lik bir alan (Bkz. Topografik Plan) ile Oluz Höyük’ün yaklaşık 500 m.
doğusunda yer alan tümülüs görünümlü 20 m. çapında ve 3 m. yüksekliğindeki
yığma tepede jeoradar yöntem ile toprakaltındaki olası yapı kalıntılarına ait
ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı.
2. Aşama: Arkeozooloji Çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. Vedat Onar 18–22 Ağustos
2014 tarihleri arasında arkeozooloji çalışmalarını Kazıevi Laboratuvarı’nda
gerçekleştirmiştir.
3. Aşama: Arkeolojik Kazı Çalışmaları: Oluz Höyük 2014 dönemi kazı
çalışmaları A ve B açmalarında gerçekleştirildi (Bkz. Topografik Plan).
A Açması’nda (Resim: 1) 2007 sezonunda başlanan ve 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 ve 2013 sezonlarında sürdürülen çalışmalara bu dönem de
genişleyerek ve derinleşerek devam edildi. K 6, K 7, m. 8, L 9, m. 9, m. 10,
I 18 ve J 18 plankarelerinde (Bkz. Topografik Plan) toplam 500 m.2’lik bir
alanda ortalama 2.00 m. derinleşildi. Bu derinleşme çalışmaları sonucunda 1,
2A, 2B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A ve 7B mimari tabakalarında kazılar gerçekleştirildi.
Buna ilaveten, 2010 döneminden beri çalışılmayan B Açması’nda (Resim:
2) temizlik, düzenleme ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi. X 16 ve X 17
plankarelerinde yaklaşık 20 m.2’lik bir alanda ortalama 0.75 m. derinleşildi.

A AÇMASI
1. MİMARİ TABAKA
A Açması’nda (Resim: 1) yüzey toprağının hemen altından başlayan 1.
Mimari Tabaka, 478.78 m. ile 476.50 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,
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ayrıca yerleşme terk edildikten sonra gerçekleştirilmiş gömüler nedeniyle
yoğun bir şekilde tahrip edilmiş olan 1. Mimari Tabaka’daki mimari kalıntılar
ve buluntular, A Açması’nın kuzeyinde yer alan m. 10 plankaresindeki 5.00
x 5.00 m. boyutlarında bir alanda ortaya çıkarıldı. b.2518, b.2523, b.2525,
b.2526, b.2528, b.2530, b.2531, b.2541, b.2542, b.2545 ve b.2546 No.lu buluntu
yerlerinden oluşan 1. Mimari Tabaka kalıntıları taş duvar temellerinden
ve kerpiç döşeme kalıntılarından oluşmaktadır (Resim: 3). b.2545 olarak
kodlanan atık çukuru içinde pt 1 amfora (Resim: 4) ele geçti.
1. Mimari Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pt 1 ağırşak, 2 tıkaç, 2 ağ
ağırlığı, taş 1 pendantif, kemik 1 boncuk, çakmaktaşı 1 kesici, tunç 5 sikke
(Resim: 5 a-b), kurşun 15 sapan tanesi) ve demir 1 çivi ele geçti.
2A MİMARİ TABAKASI
476.50 m. ile 476.00 m.’ler arasında yer alan 2A Mimari Tabakası b.2042,
b.2515, b.2517, b.2527, b.2529, b.2533, b.2538, b.2547 ve b.2549 No.lu buluntu
yerlerinden oluşmaktadır.
2A Mimari Tabakası kazı çalışmaları A

Açması’nın kuzeyinde ve

güneyinde bulunan m. 10, I 18 ve J 18 plankarelerinde gerçekleştirildi.
Söz konusu plankarelerdeki genişleme ve derinleşme çalışmaları sırasında
büyük olasılıkla 1. Mimari Tabaka sakinleri tarafından tahrip edilmiş olduğu
anlaşılan yapı temel kalıntıları, taş döşeme kalıntıları ile atık çukurları açığa
çıkarıldı.
M 10 plankaresinde 5.00 x 5.00 m. boyutlarında çalışılan alanda, açmanın
batı yarısında yoğunlaşmış birtakım mimari kalıntılar ortaya çıkartıldı (Resim:
3). Kazılan alanın güneybatı köşesinde kuzey – güney doğrultusunda düzenli
görünüme sahip, ancak büyük bir bölümü güney kesit içinde kalmış olduğu
gözlenen taş döşeme ve duvar temel kalıntıları saptandı.
2A Mimari Tabakası kazı çalışmalarının diğer aşamaları A Açması’nın
güney bölümünde yer alan I 18 ve J 18 plankarelerinde gerçekleştirildi. I
18 plankaresinde birtakım taş duvar temeli ile taş döşeme kalıntıları açığa
çıkarıldı (Resim: 6). Söz konusu plankarenin doğu yarısında bir yapı köşesinin
taş temel kalıntıları ile önemli bir bölümü tahrip olmuş döşemesi saptandı.
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J 18 plankaresinin batı kenarında gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında
kuzey – güney doğrultusunda küçük moloz taşlarla oluşturulmuş bir döşeme
kalıntısı ile bir atık çukuru açığa çıkarıldı. Döşemenin kuzeyinde yer alan ve
b.2547 olarak kodlanan yuvarlak şekilli atık çukuru 0.80 m. çapında ve 0.60 m.
derinliğindedir. Bu atık çukuru içinde pt 1 çömlek ve 2 testi ele geçti.
2A Mimari Tabakası dolgu toprağı içinde pt 1 tezgah ağırlığı, 1 ağırşak,
1 ağ ağırlığı, 2 boncuk, çakmaktaşı 2 kesici, 2 fosil ve demir 1 kesici ele geçti.

2B MİMARİ TABAKASI
478.00 m. ile 476.90 m.’ler arasında yer alan ve I 17, I 18, J 18 ve L 9
plankarelerinde çalışılan 2B Mimari Tabakası b. 2064, b.2068, b.2501, b.2502,
b.2504, b.2505, b.2509, b.2512, b.2517, b.2521, b.2543 ve b.2550 No.lu buluntu
yerlerinden oluşmaktadır.
2B Mimari Tabakası kazıları 2009 döneminde ortaya çıkardığımız ve
güneyden kuzeye doğrun uzanan taş döşemeli ve açık su kanallı Pers Yolu’nun
(Resim: 7) güneyindeki I 17, I 18 ve J 18 plankareleri ile A Açması’nın
kuzeyindeki L 9 plankaresinde geliştirildi. 2011 ve 2012 dönemi kazılarında,
Pers Yolu’nun sona erdiği alan, bu alanın kuzeyinde yer alan taş döşemeli ve
taştan kaideleri olan bir giriş (Resim: 8), bu girişin doğusunda yer alan çok
odalı bir yapı ile (Resim: 8) daha da kuzeyde yine taştan kaideleri olan ve taş
döşemeli bir giriş daha açığa çıkarılmıştı (Resim: 8).
2013 dönemi kazı çalışmalarının önemli hedeflerinden biri, Pers Yolu’nun
güneye doğru olan ve 2A Mimari Tabakası sakinleri tarafından tahrip edilmiş
bölümünü ortaya çıkartmaktı. Bu hedef doğrultusunda I 17 plankaresinin
güney bölümü ile I 18 plankaresinin 1/4’lük bölümünde (25 m.2) geliştirilen
kademeli kazılar sonucunda, Pers Yolu’nun güneye doğru devam etmiş
olduğuna ilişkin, düzensiz de olsa birtakım döşeme kalıntıları açığa
çıkarılmıştı.
2013 döneminde I

17 plankaresinin I

18 plankaresine yakın güney

bölümünde açığa çıkmaya başlayan ve Pers Yolu’nun altyapısıyla ilgili
olduğu anlaşılan kapalı su kanalında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda,
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yola koşut olarak kuzey – güney doğrultusunda inşa edilmiş söz konusu
kanalın uzunluğu 3.60 m.’ye ulaştı (Resim: 9). Ortalama genişliği 0.75 m.
olan kapalı kanalın (b.2068), Pers Yolu ortasındaki açık kanaldan akan suyu
yeraltına alan bir sisteme sahip olduğu düşünüldü. Pers Yolu ortasındaki açık
kanal ile organik ilişkisi, yolun güneyinde 2A Mimari Tabakası sakinlerinin
gerçekleştirmiş olduğu yoğun tahribattan dolayı belirlenemedi. Kuzey
başlangıcında 0.45 m. x 0.40 m. boyutunda düzgün işlenmiş dikdörtgen
bir taş bulunan ve üst kısmı kısmen iri ve düzgün, çoğunlukla da küçük
taşlarla kapatılmış olan kanalın varlığı, Pers Yolu’nun bitiş noktasına işaret
etmektedir.
Pers Yolu’nun güneyindeki I 18 ve J 18 plankarelerinde gerçekleştirilen
genişleme ve derinleşme çalışmaların Ateş Kültü ile ilgili olduğunu
düşündüğümüz b.2064 kodlu Kutsal Ateş Çukuru (Ateş Yakma Çukuru)
merkezli olarak devam etti. 2013 dönemi çalışmalarında açığa çıkmaya
başlayan kapalı kanal (b.2068) ve doğusundaki taş döşemenin güneyinde ortaya
çıkmaya başlayan mekânın Kutsal Ateş Çukuru ile bağlantılı olduğu anlaşıldı
(Resim: 10). Kutsal Ateş Çukuru ve yakın çevresindeki detay çalışmalar
(Resim: 11-12) sırasında kurşun kenetli kap parçası (OLZ 14 ETD 038=Resim:
13) ele geçti. Kutsal Ateş Çukuru’nun hemen kuzeyinde açığa çıkarılan batı
– doğu doğrultulu taş duvar temeli kalıntısı ve bununla ilişkili taş döşeme
kalıntısı b.2550 olarak kodlandı. 2.35 m. uzunluğunda, 0.55 m. genişliğinde
ve 0.15 m. yüksekliğindeki duvar temeli kalıntısının güneyinde yer alan
Kutsal Ateş Çukuru’nun taş bir döşeme içinde yer almış olduğu gözlendi.
2.95 m. uzunluğunda ve 2.20 m. genişliğindeki taş döşemenin yarı işlenmiş
yassı moloz taşlarla oluşturulmuş olduğu saptandı. I 18 plankaresinin doğu
bitişiğinde yer alan J 18 plankaresinde açığa çıkmaya başlayan bir platformun
Ateş Yakma Çukuru ve bunu çevreleyen mekânla ilişkili olduğu düşünüldü.
Kazı çalışmalarının son günleri olması nedeniyle tamamı açılamayan taş
platformun kenarlarının kaba yontu iri taşlarla oldukça nitelikli bir şekilde
inşa edilmiş olduğu gözlendi (Resim: 10). Söz konusu platformun açığa çıkan
bölümü 2.70 m. genişliğinde ve 1.05 m. uzunluğundadır.
2B Mimari Tabakası’nın araştırıldığı kuzey alandaki kazı çalışmaları
L

9 plankaresinde gerçekleştirildi. L

8 plankaresinde 2012 döneminde
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gerçekleştirilen kazı çalışmalarında oldukça özenli olarak inşa edilmiş
dikdörtgen planlı bir taş döşeme ortaya çıkarılmıştı. b.1598 olarak kodlanan
ve kuzeybatı – güneydoğu yönde inşa edilmiş taş döşeme kalıntısının
m. 8 plankaresinin henüz kazılmamış doğu kesiti ile L 9 plankaresinin
henüz kazılmamış kuzey kesiti içinde kaldığı gözlenmişti. 2013 dönemi
çalışmalarında b.1598 kodlu taş döşeme kalıntısının doğu, güney ve batı
uzantılarına ulaşılmış ve söz konusu taş döşemenin T şeklinde bir birime
dönüştüğü gözlenmişti. Bu dönem çalışmalarında T biçimli taş döşemenin
batı ucundaki küçük bir bölümü daha açığa çıkarıldı.
2B Mimari Tabakası dolgu toprağı içinde pt 1 kabartmalı kap parçası, 1
tezgah ağırlığı, 1 ağ ağırlığı, 3 boncuk, kemik 1 nesne, cam 1 boncuk, taş 1
boncuk, çakmaktaşı 3 kesici, obsidyen 1 kesici, gümüş 1 sikke, tunç 3 sikke, 3
okucu, 1 tel, kurşun 1 süzgeç, 11 sapan tanesi, 1 nesne, demir 1 amulet, 1 çivi
ve 1 halka ele geçti.

5A MİMARİ TABAKASI
b.2500 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 5A Mimari Tabakası’nda
niteliksiz olduğu gözlenen birtakım mimari kalıntılar ortaya çıkarıldı. Taştan
oluşturulmuş bir duvar temeli kalıntısı ile döşeme kalıntısının 4. Mimari
Tabaka sakinleri tarafından inşai faaliyetler ile atık çukuru kazma çalışmaları
nedeniyle tahrip edilmiş oldukları düşünüldü. Taş döşeme kalıntısı kazılan
alanın batısında yer almaktadır. Büyük bir kısmı kazılmamış güney kesit
içinde bulunan kuzeybatı – güneydoğu yönündeki döşemenin mevcut
uzunluğu 2.15 m., mevcut genişliği ise 1.30 m.’dir. Döşemenin yaklaşık 1.50
doğusunda yer alan temel duvarı kalıntısı oldukça tahrip olmuş durumdadır.
Güney bölümünde kerpiç bedeninden izler gözlenebilen kuzeybatı –
güneydoğu doğrultusundaki duvar temel kalıntısı 2.15 m. uzunluğunda ve
0.75 m. genişliğindedir.
5A Mimari Tabakası dolgu toprağı içinde pt 1 mühür, 1 ağırşak, taş 1 tıkaç,
1 boncuk, kemik 2 pendantif, 2 astragalos, 1 nesne, cam 1 pendantif mühür,
çakmaktaşı 1 kesici ve tunç 1 iğne ele geçti.
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5B MİMARİ TABAKASI
b.2508, b.2513 ve b.2514 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 5B Mimari
Tabakası’nda büyük ölçüde tahrip olmuş duvar temel kalıntıları, döşeme
kalıntıları ve atık çukuru saptandı. Kazılan alanın güney yarısında yer alan taş
döşeme kalıntıları (b.2513 ve b.2514) plan alınamayacak derecede dağıtılmış ve
tahrip edilmiş durumda saptandı. Döşeme kalıntılarının kuzeyindeki alanda
oldukça büyük ölçekli ve yuvarlak şekilli bir atık çukuru açığa çıkarıldı.
b.2508 olarak kodlanan atık çukuru 1.50 m. çapında ve 0.30 m. derinliğindedir.
Atık çukuru içinde saptanan kısa bir taş duvar temeli kalıntısının, çukur
açma faaliyeti sırasında tahrip edilmiş bulunduğu düşünüldü. Batı – doğu
yönündeki duvar temeli kalıntısı 1.60 m. uzunluğunda, 0.40 m. genişliğinde
ve 0.20 m. yüksekliğindedir. Atık çukurunun güney kenarında bulunan
bağımsız durumdaki 2 adet büyük taşın söz konusu kısa duvar temelinin
tahribatı ile ilgili olduğu düşünüldü. 5B Mimari Tabakası dolgu toprağı
içinde kemik 1 kaşık ele geçti.

6A MİMARİ TABAKASI
b.2503, b.2511, b.2534, b.2536 ve b.2537 No.lu buluntu yerlerinden oluşan
6A Mimari Tabakası’nda bir bölümü tahrip olmuş oldukça nitelikli bir yapı
kalıntısı ile onun taş döşeme kalıntısı açığa çıkarıldı. Kuzeybatı – güneydoğu
yönünde inşa edilmiş b.2537 olarak kodlanan yapı kalıntısının iki duvarının
temellerine ait izler saptandı. 2.75 m. uzunluğunda, 0.75 m. genişliğinde
ve 0.30 m. yüksekliğindeki kuzey duvarının inşasında kullanılmış olan
kaba yonu iri taşlar dikkat çekicidir. Kuzey duvarına 900’lik bir açı ile
yerleştirilmiş doğu duvarı ise 1.70 m. uzunluğunda, 0.70 m. genişliğinde ve
0.30 m. yüksekliğindedir. Batı ve güney duvarları noksan olan yapının içinin
bir kısmının özenli bir şekilde taşlarla döşenmiş olduğu, diğer bir kısım
tabanının ise oldukça kaliteli biçimde kil ile sıvanmış bulunduğu gözlendi.
Bu yapının güneyinde, aynı doğrultuda inşa edilmiş oldukça özenli bir taş
döşeme kalıntısı açığa çıkarıldı. b.2536 olarak kodlanan döşeme kalıntısının
önemli bir bölümünün henüz kazılmamış olan batı ve güney kesitleri içinde
kaldığı gözlendi.
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6B MİMARİ TABAKASI
b.2539, b.2540, b.2544 ve b.2548 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 6B
Mimari Tabakası oldukça tahrip edilmiş bir kerpiç duvar kalıntısı ve çok
sayıdaki atık çukurları ile karakterize olmaktadır. Batı – doğu yönünde inşa
edilmiş kerpiç duvar kalıntısı 1.90 m. uzunluğunda, 0.40 m. genişliğinde ve
0.25 m. yüksekliğindedir. Hiçbir yöne devamı olmayan ve bu duvarın 6A
Mimari tabakası sakinleri tarafından açılmış yuvarlak şekilli atık çukurları
nedeniyle tahrip edilmiş olduğu gözlendi. Duvarı doğu ucunu tahrip ederek
açılmış büyük ölçekli atık çukuru b.2548 olarak kodlandı. 1.20 m. çapındaki
atık çukurunun derinliği 0.25 m.’dir. Kerpiç duvar kalıntısının güneybatısında
yer alan diğer bir atık çukuru b.2539 olarak kodlandı. 0.80 m. çapındaki atık
çukuru 0.20 m. derinliğindedir. Bu atık çukurunun güneyindeki üçüncü atık
çukuru b.2535 olarak kodlandı. 0.55 m. çapında ve 0.20 m. derinliğindeki
bu atık çukurunun batısında bir başka atık çukuru yer almaktadır. b.2540
olarak kodlanan atık çukuru o.95 m. çapında ve 0.30 m. derinliğindir. b. 2535
kodlu atık çukurunun doğusunda yer alan beşinci ve sonuncu atık çukuru
b.2544 olarak kodlandı. Bir kısmı kazılmamış güney kesit içinde yer alan atık
çukurunun mevcut çapı 1.15 m., derinliği ise 0.20 m.’dir.

7A MİMARİ TABAKASI KAZILARI
K 7 plankaresinde gerçekleştirilen derinleşme çalışmaları sırasında
6B Mimari tabakası’ndan sonra açığa çıkan, özellikli plan vermeyen ve
yoğunluk göstermeyen birtakım taş kalıntılar 7A Mimari Tabakası’nın
mimari karakterini oluşturmaktadır. b.2519 olarak kodlanan sıkıştırılmış
toprak tabanın orta kesimlerinde yer alan iki taş grubunun sundurma tarzı
hafif bir yapıyı oluşturan dikmelerle ilgili olduğu gözlendi. Batı kesit önünde
yer alan ve 1.10 x 0.70 m. boyutundaki oldukça iri bir taş ise, 7A Mimari
Tabakası kalıntılarının batıya doğru uzandığını ve henüz kazılmamış alanda
bulunduğuna işaret etmektedir.
7A Mimari Tabakası dolgu toprağı içinde pt 3 tıkaç, 1 makara, 1 boncuk,
kemik 2 pendantif, 1 boncuk, taş 1 mühür, 1 ağırşak, çakmaktaşı 1 kesici ve 1
fosil ele geçti.
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7B MİMARİ TABAKASI
K 6 plankaresinde gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında sıkıştırılmış
basit bir toprak taban dışında herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmadı.
b.2551, b.2552, b.2553 ve b.2554 olarak kodlanan taban üzerinde in situ ele
geçen Hitit Büyük Krallık Dönemi çanak-çömleği ve bölgede ilk defa görülen
kalın boya bantlarla karakterize olan iri boyutlu çömlek parçaları oldukça
dikkat çekicidir.
7B Mimari tabakası dolgu toprağı içinde pt 6 tıkaç, 1 ağırşak, 1 boncuk, 1
nesne, kemik 1 pendantif, 1 delici, çakmaktaşı 3 kesici, 1 kazıyıcı ve kurşun 1
nesne ele geçti.
B AÇMASI
Kazı çalışmalarımızın ikinci bölgesini oluşturan B Açması (Resim:
2) höyüğün doğu yamacında yer almaktadır. 2007 – 2010 dönemlerinde
yoğun olarak çalışılan B Açması’nda toplam 9 mimari tabaka saptanmıştı.
Öncelikle 4 dönemdir jeotekstil ile kapatılarak koruma altına alınmış olan B
Açması mimari kalıntıları üzerinde temizlik ve jeotekstil yenileme çalışmaları
gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında 2 pt tezgah ağırlığı, kemik 2 pendantif
ve 1 öğütme taşı ele geçti. Daha sonra 9. Mimari Tabakanın saptandığı en
alttaki basamakta daha erken dönemlerin varlığına ulaşmak için X 16, X 17
ve W 17 plankarelerinin kesiştiği alanda batı – doğu yönünde yaklaşık 2.00
m. genişliğinde ve 10 m. uzunluğunda bir alanda derinleşme çalışmaları
gerçekleştirildi. b.2506, b.2507, b.2510, b.2516, b.2520, b.2522, b.2524, b.2532
No.lu buluntu yerlerinden oluşan kazı alanındaki çalışmalar sırasında, 10.
Mimari Tabaka’nın olduğu düşünülen kültür toprağı içinde tüm kaplar ve
çanak-çömlek parçalarının yanısıra yoğun miktarda taşlı ve milli göl tabanına
rastlandı. Kazılan alanda bir mimari kalıntı saptanamadı.
10. Mimari Tabaka dolgu toprağı içinde pt 1 kapak, 1 çömlek, 1 tıkaç,
çakmaktaşı 1 kesici, fosil 1 deniz kabuğu, tunç 1 zıpkın ucu ele geçti.
SONUÇ
Sonuç olarak toplam 67 gün süren ve A ile B açmalarında 500 m.2’lik
bir alanda (Bkz. Topografik Plan) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2014 dönemi
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kazı çalışmaları sonucunda mimari tabaka sayısı 10’a ulaştı. A Açması’nda
10 mimari tabakanın beşinde (1, 2, 5, 6 ve 7. mimari tabakalar), B Açması’nda
ise yalnızca 10. Mimari Tabaka’da çalışıldı. 8 yıllık kazı çalışmaları sonucunda
A, B, E ve F açmalarının ilk tabakalarının, A ve B açmalarının ilk yedi
tabakasının birbirleri ile çağdaş oldukları özellikle ele geçen sikke ve çanakçömlek parçalarının değerlendirilmesinden anlaşıldı. Bu bağlamda, Oluz
Höyük’ün 0 Tabakası Ortaçağ ve Yeniçağ’a (MS 13 – 16. yüzyıllar), 1. Mimari
Tabaka’sı Helenistik Çağ’a (M.Ö. 200 - M.Ö. 47), 2A Mimari Tabaka’sı Geç
Demir Çağı’nın Geç Evresi’ne (M.Ö. 300 - 200), 2B Mimari Tabaka’sı Geç
Demir Çağı’nın Geç Evresi’ne (M.Ö. 425 - 300), 3. Mimari Tabakası Geç Demir
Çağı’nın Geç Evresi’ne (M.Ö. 500 - 425), 4A Mimari Tabakası Geç Demir
Çağı’nın Erken Evresi’ne (M.Ö. 550 - 500), 4B Mimari Tabakası yine Geç
Demir Çağı’nın Erken Evresi’ne (M.Ö. 600 - 550) tarihlenebilir. 5A Mimari
Tabakası’nın M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına (Orta Demir Çağı), 5B Mimari
Tabakası’nın M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısına (Orta Demir Çağı), 6A Mimari
Tabakası’nın M.Ö. 8 yüzyıla (Orta Demir Çağı), 6B Mimari Tabakası’nın M.Ö. 9.
yüzyıla (Orta Demir Çağı), ilk olarak 2014 çalışmalarında saptanan 7A Mimari
Tabakası’nın M.Ö. 10-11. yüzyıllara (Erken Demir Çağı/Karanlık Çağ) ve 7B
Mimari Tabakası’nın ise M.Ö. 12. yüzyıla (Karanlık Çağ) tarihlenebileceği
düşünüldü. 8. Mimari Tabaka (M.Ö. 13. yüzyıl) ile 9. Mimari Tabaka (M.Ö.
15 - 14. yüzyıllar) Geç Tunç Çağı’na yani Hitit Büyük Krallık Dönemi’ne aittir.
10. Mimari Tabaka’nın ise özellikle taş kalıp, çakmaktaşı aletler ve çanakçömlek parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca Erken Tunç Çağı
II-III’e (M.Ö. 3. Binyılın ortaları) tarihlenebileceği söylenebilir.
Kazı sırasında ele geçirilen ve rapor içinde mimari tabakalara göre
dökümleri verilen 68 adet müzelik eser kazı çalışmaları sonunda Amasya
Müzesi’ne teslim edildi.
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DÖNEM

MİMARİ
TABAKA

TARİHLER

AÇMA

BULGULAR

Ortaçağ

0

10-14 yy

A

Sırlı ç-ç parçaları

Helenistik Çağ

1

M.Ö. 200 –
M.Ö. 47

A, B ve C

VI. Mithradates
dönemi sikkeleri,
Roma Cumhuriyet
Dönemi gümüş
sikkeleri, demir
miğfer

Geç Demir Çağı Geç
Evre (Akhaimenid)

2A

M.Ö. 300 - 200

A, B ve C

Amforalar,
Akhaimenid
kâseler, tunç kutu
kapağı, kemik saç
aksesuarı

Geç Demir Çağı Geç
Evre (Akhaimenid)

2B

M.Ö. 425 - 300

A, B ve C

Akhaimenid
kâseler, Fenike
tipi cam boncuk,
devebaşı betimli
kült kabı, Büyük
İskender Dönemi
altın stater, III.
Philip Dönemi
gümüş sikke,
istiridye kabuğu
şeklinde tunç
kozmetik kutusu
kapağı, rozet ve
güneş motifli
kemik bir disk

Geç Demir Çağı
Geç Evre (Phryg ve
Akhaimenid)

3

M.Ö. 500 - 425

A, B, C
ve D

keklik figürlü
krater parçası,
boya bezekli ç-ç

Geç Demir Çağı
Erken Evre (Geç
Phryg Dönemi)

4A

M.Ö. 550 - 500

A ve B

Boya bezekli ç-ç

Geç Demir Çağı
Erken Evre (Geç
Phryg Dönemi)

4B

M.Ö. 600 - 550

A

Phryg mührü,
Kubaba
heykelciği, boya
bezekli ç-ç

Orta Demir Çağı
(Klasik Phryg
Dönemi)

5A

M.Ö. 7.
yüzyılın ilk
yarısı

A ve B

Boya bezekli ç-ç
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Orta Demir Çağı
(Klasik Phryg
Dönemi)

5B

M.Ö. 7.
yüzyılın ikinci
yarısı

A ve B

Boya bezekli ç-ç

Orta Demir Çağı
(Erken ve Klasik
Phryg Dönemi)

6A

M.Ö. 8. yüzyıl

A ve B

Boya bezekli ç-ç

Orta Demir Çağı
(Erken ve Klasik
Phryg Dönemi)

6B

M.Ö. 9. yüzyıl

A ve B

Boya bezekli ç-ç

Erken Demir Çağı
(Karanlık Çağ)

7A

M.Ö. 11 – 10.
yüzyıllar

A ve B

Boya bezekli ç-ç

Karanlık Çağ

7B

M.Ö. 12.
yüzyıl

A ve B

Hitit ç-ç ve boya
bezekli ç-ç

Geç Tunç Çağı
(Büyük Krallık
Dönemi)

8

M.Ö. 13.
yüzyıl

B

ç-ç parçaları

Geç Tunç Çağı
(Büyük Krallık
Dönemi)

9

M.Ö. 15 – 14.
yüzyıllar

B

Hitit mührü, orak,
okucu

Erken Tunç Çağı

10

M.Ö. 3.
Binyılın
ortaları

B

Taş maden
döküm kalıbı, ç-ç
parçaları

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
mimari kalıntıları kış aylarının zorlu iklim şartlarından, kar ve yağmurun
aşındırıcı etkilerinden, bahar aylarının yoğun bitkilenme olumsuzluklarından
bugüne değin başarılı bir şekilde korundular. 2014 dönemi kazı çalışmaları
sonunda açmaların hepsi ve tüm mimari kalıntılar her yıl olduğu gibi
jeotekstil örtüler ile kapatılarak koruma altına alındı. İkinci aşama olarak
yüzeylerine ince kum tabakası serildi. Böylece kapatılan mimari kalıntıların
oksijen almaları sağlandı.
Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç biliriz.
Kazılar için finansal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM)
ile İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi’ne
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teşekkür ederiz. Ayrıca kazı sırasında yaptıkları yardım ve gösterdikleri
yakınlık nedeniyle Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amasya Müze
Müdürlüğü, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü,
Amasya Valiliği, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Gökhöyük Tarım
İşletmeleri Müdürlüğü ile Gözlek Köyü Muhtarlığına teşekkürlerimizi
sunarız.
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Dönmez, Ş. 2013, “Oluz Höyük: Kuzey-Orta Anadolu’nun Kralî Pers
Merkezi”, Güneş Karadeniz’den Doğar. Sümer Atasoy Armağanı/Lux ex
Ponto Euxino. Studies Presented in Honour of Sumer Atasoy (Ed. Ş. Dönmez).
Ankara: 103-140.
Dönmez, Ş. / Yurtsever-Beyazıt, A. 2014, “Oluz Höyük Kazısı Yedinci
Dönem (2013) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar”, Colloquium
Anatolicum XIII: 103-130.
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Topografik Plan
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Resim 1: A Açması, genel görünüm, Oluz Höyük.

Resim 2: B Açması, genel görünüm, Oluz Höyük.
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Resim 3: 1 ve 2A Mimari tabaka kalıntıları, m. 10 plankaresi, A Açması, Oluz Höyük.

Resim 4: Amfora, Pt, 1. mimari tabaka, A Açması, Oluz Höyük.
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Resim 5 a-b: Sikke, tunç, 1. mimari tabaka, A Açması, Oluz Höyük.

Resim 6: Mimari kalıntılar, 2A mimari tabakası, A Açması, Oluz Höyük.
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Resim 7: Pers Yolu, 2B mimari tabakası, A Açması, Oluz Höyük.

Resim 8: Mimari kalıntılar, 2A mimari tabakası, A Açması, Oluz Höyük.
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Resim 9: Pers Yolu’nun güneyindeki mimari kalıntılar, 2b mimari tabakası, A Açması, Oluz Höyük.

Resim 10: Kutsal ateş çukuru, 2B mimari tabakası, A Açması,
Oluz Höyük.

300

Resim 11: Kutsal ateş çukuru, 2B mimari tabakası, A Açması, Oluz Höyük.

Resim 12: Kutsal ateş çukuru, 2B mimari tabakası, A Açması, Oluz Höyük.
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Resim 13: Kurşun kenetli kap parçası, pt ve kurşun, 2B mimari tabakası, A Açması, Oluz Höyük
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YASSIHÖYÜK KAZILARI 2014
Masako OMURA*
Kırşehir İli, Merkez İlçeye bağlı, Yassıhöyük ören yerinde 2014 yılı, kazı
çalışmaları 4 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına yapılmıştır.
Yassıhöyük, Orta Anadolu’da Kızılırmak’ın doğusunda, Kırşehir merkezinden yaklaşık 20 km kuzey-batıda ve Kaman-Kalehöyük’ün yaklaşık 25 km.
doğusunda, Ankara’dan Kırşehir, Kayseri ve Adana’ya geçen 260 No.lu karayolunun ise, hemen kuzey kenarında yer almaktadır.
Doğu-batı istikametinde 625 m., kuzey-güney istikametinde 500 m. genişliğinde ve 13 m. yüksekliğinde olan, adından da anlaşıldığı gibi oval ve yassı
bir höyüktür (Resim: 1).
Yassıhöyük’te 2007 ve 2008 yıllarında, topografik ve jeomanyetik araştırmalar da yapılarak, yüzey buluntularıyla birlikte değerlendirilmiştir. Japon
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları,
2014 sezonunda, Tepe ortasındaki Area 1’de her biri 10 x 10 m. olan 16 plankarede, tepenin güneydoğu kenarındaki Area 2’de ise, 4 plankarede yürütülmüştür (Çizim: 1).
Area 2’deki 4 plankarede kazı çalışmaları 2014 yılında başlatılmıştır. Burada Demir Çağı’nın üst yapıkatlarına ait kalıntılar parçalar halinde çıkmaya başladı. 2015 yılındaki çalışmalarımızda bu mimari kalıntıların planlarını
daha açık şekilde vereceklerini düşünmekteyiz.
Area 1’de ise, 2013 yılına kadar ortadaki 8 plankarede Erken Tunç Çağı son
dönemine tarihlenebilen büyük binanın merkezi planını açığa çıkartmıştık1.
Bu binanın daha geniş bir alanı kapsadığı da düşünülmektedir. 2014 yılında
*
1

Dr. Masako OMURA, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü,
Çağırkan 40350, Kaman, Kırşehir/TÜRKİYE.
Omura, M. 2015.
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ise, ortadaki 8 plankarenin doğu ve batısında yer alan dörder plankarede
kazı yapıldı. Yalnız bu plankarelerde Demir Çağı tabakaları üzerinde yoğun
olarak çalışılarak, bazı yerlerde yangın tabakasına kadar ulaşıldı. 2015 yılında
yangın tabakalarında kazıya devam edilmesi planlanmaktadır.
I. DEMİR ÇAĞI TABAKALARINDAKİ ÇALIŞMALAR
Demir Çağı’na ait I. Kat yapıkatlarından yukardan yedi veya sekizi Geç
Demir Çağına, alttaki iki ya da üçü Orta Demir Çağına tarihlendirilmektedir.
I.1.2. Yapı Katı
Doğu açmalarda 2014 yılında yeni kazısı başlatılan E9/f1 plankarede, 1.
yapıkatına ait parçaları bulunan duvarların altında, üst üste inşaat edilmiş
üç yapı açığa çıkarıldı. Bunlardan üstteki iki yapı ve ek duvarları kaldırdığımızda, R86 ve R87 No.lu odalar ortaya çıktı (Resim: 2). Açığa çıkarılan R86 ve
R87’nin, 2. yapıkatının eski safhasına ait olduğu düşünülmektedir. R87 içerisinde görülen taş döşeme ise, daha eski bina-kompleksine aittir (Çizim: 2).
Ayrıca, bu taş döşeme taban altına temel olarak kullanılmış da olabilir.
Batı açmalarda 2. yapıkatının geç safhasına ait, bina R52’nin E8/d8-E8/
e8 plankareler arasındaki araduvarda kalan kısmı da kazıldı. Ara duvarda,
tek sıra halinde kerpiçlerle örülen odanın duvarının bir bölümü, kırmızı yanmış oda tabanıyla tespit edildi (Resim: 3). Aynı taban üzerinde dört tezgah
ağırlığı ve siyah iyi perdahlı bir tabak parçası da bulundu (Resim: 4). Batı
açmadaki kuzeyden üç plankarede 2. yapıkatının erken safhasına ait yapılar
da kaldırılmaya başlandı.
2. yapı katının hemen altında çukurların yoğun olduğu bir başka tabaka
tespit edildi. Alttaki Erken Tunç Çağı yangın tabakasına büyük hasar veren,
bu çukurlardan elde edilen seramikler Orta Demir Çağına ait olanlar az miktarda bulunmakla birlikte, çoğunlukla Geç Demir Çağına aitti (Resim: 5). Çukur P183’de, iğnesi kaybolmuş, Kuzey Suriye grubuna giren Pedde’nin C2.1
grubuna yakın bir fibula örneği (Resim: 6)2 ile Geç Demir Çağına ait çeşitli
boyalı seramikler de (Resim: 7) bulundu.
2

Boehmer 1972, p. 67, Taf. VIII/162, Anm. 515; Muscarella 1967, Pl. XVIII/95 ; Pedde 2000, pp.
199-202, Taf. 34-35/478-490; Caner 1983, p.179, Taf. 68/1181.
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I.2.3. Yapı Katı
2. yapıkatının altında, 2013 yılına kadar parçalar halinde çıkarılan 3. yapıkatının büyük yapı kompleksine ait taş döşemeler, 2014 yılında daha büyük
bir alanı kaplamış olarak E9/f1 plankarede tespit edildi (Resim: 8).
I. Kat kalıntılarından en etkileyici olanı, 3. yapı katındaki büyük mimari
kalıntıların üst yapısının çoğunlukla korunmadığı, büyük ve sağlam duvar
temelleridir ki, bu yapı-kompleksinin kapsamlı hazırlanan bir plan üzerinden
yapılmış olduğunu göstermektedir (Çizim: 2). Ortada en yüksek konumdaki
merkez bina, taş döşeli koridorlar ve diğer binalarla çevrilmiş durumdadır.
Ve bu koridorlar, merkez binanın ortalarından şehrin ana caddesine, yani bugünlerde de Höyük’ün kuzey eteğinden tepesine çıkan yokuşa doğru birleşmektedir. E9/d1, E9/e1 ve E9/g1 plankarelerde, bu 3. yapıkatına ait büyük
binanın duvarlarını ve özellikle, derin kazılmış kanallara doldurulmuş temel
taşlarını kaldırmaya çalıştık.
E9/e1 plankarede duvar W36’nın çok azı korunan üst kısmını ve taş döşemeyi kaldırdığımızda, taban altında taşlarla doldurulmuş duvar temeli
ortaya çıktı. E9/d1 ile E9/e1 plankarelerin arasındaki kesitte bu temelin, üst
kısmından yaklaşık 50 cm. daha kalın olduğu da görüldü (Resim: 9). Temelin derinliği ise, alt tabaka kalıntılarının ve dolgu toprağın durumuna göre
yer yer değişmektedir. E9/e1 plankaresindeki W36’nın temeli ise, alt kattaki büyük taş temeli kullanarak yapıldığı için fazla derin değildir. Fakat, E9/
d1’deki W171, yaklaşık 1.50 m. derinliğinde, E9/g1’deki W73, 74, 139 ve 148,
2m’den fazla derinliği olan kanallara taş doldurularak yapılan temelin üzerine duvarları örülmüştür.
Bu çok sağlam duvar temelleri, üst yapısı olmayan taban altındaki bazı
yerlerde de paralel olan, iki duvarı bağlayan temel duvarlarının varlığı ve açığa çıkan detaylı planıyla birlikte bu kompleksin özenle hazırlanmış bir plana
göre yapıldığını anlamaktayız.
Burada bu büyük binayı merkez alarak kurulan şehrin kimin tarafından
yapıldığı sorusu da ortaya çıkmaktadır. Ne yazık ki, bu önemli soruya cevap
verecek delili henüz tam olarak elde edilememiştir. Yalnız bu binanın son safhasında eklenen bodrumlu yapı R72’nin taban üzerinde bulunan iki kulplu
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kabın parçası, belki bu büyük bina ve şehrin tarihlendirmesine ipucu olabilir.
Biraz küçük ve daha sonraki tabakayı kazarken bulunmasına rağmen, Resim
10’daki kap, buna iyi bir örnek olarak elimize geçti.
Bu kaplar çok ince, bej veya deve tüyü renkli hamurdan yapılmış, kırmızımsı sarı astarlı, iyi perdahlı ve iyi pişirilmiştir. İnce ve keskin ağız kenarlı,
dışa açılan boyun ile yuvarlak şişkin gövde arası ince kabartma bir halka bant
ile belirtilmiştir. Bu resimdeki kap dibinde ise, ince halka kaidesi vardır (Resim: 10). Akamenid Pers metal kapları ile bağlantı kurulan bu tip seramikler,
Anadolu’da Alişar, Boğazköy ve Kayapınar’da da bulunmaktadır3.
Batıdaki E8/d1 plankarede geçen sezon tespit ettiğimiz, Orta Demir Çağına ait oda R59’u da kaldırdık. Orta Demir Çağı malzemesini, Kaman-Kalehöyük IIc Katı seramiklerine paralel olan tabak ya da geyik motifli seramik
parçası gibi boyalı seramikler, temsil etmektedir.

II. M.Ö. 2. Bin’e Ait Tabakadaki Çalışmalar
Yine doğuda E9/e1 plankarede Demir Çağının 3. yapıkatına ait büyük duvar temellerini kaldırdığımızda, Erken Tunç Çağına ait yangın tabakasının
hemen üstünde büyük taşlardan oluşan çok geniş duvar temelleri ve parçalar
halinde oda tabanı ortaya çıktı (Resim: 11). Bu yapının devamı E9/d1 plankarede bulundu. W226 ile onun karşısındaki duvar W197 arasında oda tabanı
tespit edildi. Büyük duvarlardan oluşan R89 ile R91, Demir Çağının 4. yapıkatı olarak düşündüğümüz diğer büyük duvarların altında yer alıp, Erken
Tunç Çağının şiddetli yangın geçirmiş büyük binasını çok tahrip ederek, bu
yangın tabakasının hemen üzerinde yer almaktadır. R89, 91’i kazarken bulunan seramik parçaları ve R89’un tabanı üstünde ocak tabanı olarak kullanıldığı düşünülen çok yanmış seramik parçaları, çoğunlukla M.Ö. 2. binin ilk
yarısına ait kırmızı astarlı seramiktendir. Burada bazı astarsız küçük kâse
parçaları da bulundu. Ancak Demir Çağına ait olabilecek örneklere rastlanmadı.
3

Bossert 2000, pp.99-101; OIP 30, Osten 1937a, fig. 430, 1937b, fig. 40, 47, 48; Temizer 1954, p.322,
fig. 9b.
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Yani, burada 2013 yılına kadar bulduğumuz Demir Çağı tabakaları ile Eski
Tunç Çağı tabakası arasında M.Ö. 2. Bin’in ilk yarısına ait, Orta Tunç Çağı
tabakasının var olduğu da öğrenildi4.
Orta Tunç Çağı tabakasının varlığı, önceki yıllarda keşfedilen, ancak
Yassıhöyük’ün tabakalaşmasına hiç yerleştirilemeyen kurşun aslan-adam,
bronz damga mühür ve mühür baskılı bulla parçalarının da anlamlı olmasını
sağladı5.
Ayrıca Höyük’ün kuzey eteğinde yapılan jeofizik araştırmalarında keşfedilen yapı kompleksine ait kalıntıların planları (Resim: 12), halen kısıtlı alanda tespit edilmiş olmakla beraber, Kültepe-Kaniš karum’dakine benzemektedir. Ayrıca, bu bölgenin yüzeyinde de aynı dönemleri işaret eden yani M.Ö.
2. Bin’in ilk yarısına ait olduğu düşünülen seramik parçaları da bulunmuştur.
Höyük’ün eteklerinde henüz kazı yapılmadığı için bununla ilgili şimdilik fazla bir şey tabii ki söyleyemiyoruz. Yalnız 2. Bin’e tarihleyebileceğimiz bir aşağı şehiri daha doğrusu Yassıhöyük’te bir “karum”un yada bir
“wabarutum”un bulunabilmesini ve Yassıhöyük kazısının İç Anadolu arkeolojisine katkı olabilmesini ümit ediyorum.
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Çizim 1: 2014 yılına kadar çalışılan plankareler.

Çizim 2: Plan, Area 1, I-3 Kat.
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Resim 1: Kazı alanının genel görünümü, 2014 sezon sonu.

Resim 2: Area 1 E9/g1 plankaresinde I-2b kat R86 ve R87.
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Resim 3: Area 1 E8/d8 - E8/e8 ara duvarı, R52, I-2a Kat.

Resim 4: Siyah, çok iyi perdahlı tabak parçası.

Resim 5: Gri seramikten, yonca ağızlı testi.
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Resim 6: Fibula, Cu/Cu alloy.

Resim 7: Boyalı krater parçası.

Resim 8: Area 1 E9/f1 plankaresinde I-3 Kat taş döşemeli cadde.
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Resim 9: Area 1 E9/e1 güney kesitte W36.

Resim 10: İki kulplu kap (tankart).

Resim 11:Area 1 E9/e1 II. Kat duvar temeli kalıntıları.

Resim 12: Radar ile yapılan jeofizik çalışmaları sonucu.
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AÇÇANA HÖYÜK ANTİK ALALAH KENTİ 2014 YILI
ÇALIŞMALARI1

K. Aslıhan YENER*
Murat AKAR
Mara T. HOROWITZ

Aççana Höyük 2014 yılı kazı ve araştırma sezonu kapsamında arazide kazı
çalışmaları toplamda beş plan karede gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Geç Tunç
I-II ve Erken Demir Çağı tabakalarını incelemek adına kazı çalışmaları höyüğün kuzeyinde yer alan Saraylar Bölgesi’nde (Alan 1) ve güney batı tepe
düzlüğünde yer alan Alan 4’te gerçekleştirilmiştir.

Alan 4, 64.722
Höyüğün güney batı tepe düzlüğünde yer alan 64.72 açmasında sistematik olarak yürütülen kazılar 2006 yılından beri devam etmektedir. Önceki
yıllarda yapılan çalışmalar ile M.Ö. 15. ve 14. yüzyıllara tarihlediğimiz dört
mimari evre açığa çıkarılmıştı. 2011 kazı sezonunda açığa çıkarılan 4. Evre’de
çok katlı apsidal forma sahip bir fırın ve çevresinde çok sayıda cam, fayansfrit ve cam cürufları ele geçirilmiştir. Yapılan analizler ile birlikte M.Ö. 15.
yüzyılda Alalah’ta cam üretimi yapıldığı sonucuna varılmıştır3. 2014 yılında
kazısına başladığımız 5. Evre’de cam üretimine dair izlere rastlanılmamıştır.
Düzensiz bir mimari plana sahip olan bu yapı katında plan karenin güney
*
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kanadında yanmış kerpiç bir yapının köşesi açığa çıkarılmıştır. Oda içerisinde
dağılmış olarak bulunan bir kap ile ilişkili olarak çok sayıda karbonlaşmış
tahıl ele geçirilmiştir. Batı ve kuzey kanadında ise çok sayıda çukurun varlığı
tespit edilmiştir. Kazısı tamamlanmayan bu çukurların içlerinde bulunan steril dolgu bunların mezar çukurları olabileceğini düşündürmektedir. 5. Evre
yapısı çevresinde ele geçirilen ve genellikle mezar hediyesi olarak kullanılmış olan “S” formlu çömlekler bu savı destekler niteliktedir. Bu çukurlardan
plan karenin doğu kanadında yer alan bir tanesi ise farklılık göstermektedir.
Çevresi tuğlalarla çevrili çukur yüksek ateşli bir yangına maruz kalmıştır.
İçerisinde ise üzerinde çizi bezemeleri ve halat biçimli kabartmaya sahip bir
saklama küpü bulunmuştur (Resim: 2). Bu küp tipolojik açıdan Alalah kazılarında açığa çıkarılmış ilk örnektir. Bunun yanı sıra 5. Evre dolgusu içinde
Mitanni üsluplu fayans bir silindir mühür ve üzerinde hayvan kabartmaları
olan seramik parçaları bulunmuştur. Yapılan seramik çalışmalarına göre 5.
Evre M.Ö. 16. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilir. Woolley tabakalarına
göre ise Level VI-V ile çağdaş olmalıdır.

Alan 1, 32.54, 534
Alalah saray ve tapınaklarının yer aldığı Alan 1’de gerçekleştirdiğimiz kazı
çalışmaları ile, Woolley yayınlarına göre tanımlanan problemli Alalah stratigrafisini yeni baştan incelemek hedef alınmıştır. Saraylar Bölgesi’nde yer alan
ve 2014 yılı çalışma programına dahil edilen 32.54 ve 32.53 plan kareleri ile
IV. Tabaka Sarayı’na çağdaş katlara ulaşmak hedeflenmiştir. Woolley yayınlarına göre IV. Tabaka Kale yapısı olarak bilinen, plan kare içerisinde ise 2a
Evresi olarak tanımladığımız yapı katı 2012 yılında açığa çıkarılmıştı. Bu yapının kaldırılması ile birlikte 2b evresi mimarisi açığa çıkarılmıştır (Resim: 3).
Büyük taş temellere sahip bu yapı açmanın kuzey kanadında bulunmuştur.
1. Tabaka Kuzey Kale yapısının temel çukurları tarafından tahrip edilen yapıdan bir silindir mühür baskılı bulla parçası ele geçirilmiştir. Alalah’ın M.Ö.
14. yüzyılın ikinci yarısını tanımlayan bu yapı katına ait arkeolojik bulgular
kentin Mitanni-Hitit geçiş dönemine ait eksik verileri tamamlamaktadır.
4

Açma Başkanı Turgay Sezgin, Mustafa Kemal Üniversitesi.
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Alan 1, 42.065
2012 yılında Alan 1’de yapılan elektrik yüzey taraması sonucunda tapınak
alanın güney batısında büyük bir yapının izlerine rastlanmıştır. Bu yapının
varlığını incelemek adına 42.06 plan karesinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tarım toprağına yakınlığı nedeniyle tahrip olmuş 1. Evre açığa çıkarılmıştır, bahsi geçen büyük yapının ise daha derinde olduğu düşünülmektedir.
İki taban seviyesinin tespit edildiği 1. Evre kendi içinde 1a ve 1b olarak tanımlanmıştır. 42.06 açması seramik buluntuları Alalah kronolojisi için büyük
önem taşımaktadır (Resim: 4). Buluntular yayınlarımızda vurguladığımız
Alalah ve M.Ö. 13. yüzyıl yerleşimi sorunsalı üzerine sunduğumuz hipotezleri destekler nitelikte sonuçlar vermiştir. Daha önce söylediğimiz gibi M.Ö.
13. yüzyılda Alalah bir başkent olma özelliğini yitirmiş olsa dahi tapınak ve
çevresinde yerleşimin küçük ölçekli olarak devam ettiği anlaşılmıştır. Bu devamlılık İştar Tapınağı ile ilişkili olup varlığını Demir Çağı’nda da devam
ettirmiştir.

Alan 1, 42.106
2012 yılında kazılmaya başlanan 42.10 açması 1930’lu yıllarda Woolley’nin
gerçekleştirdiği derin tapınak sondajının güneyine yerleştirilmiştir. Ana hedefi tapınaklar bölgesinin stratigrafik tabakalaşmasını yeni baştan incelemek
olmuştur. 2012 yılında 3 mimari evrenin açığa çıkarıldığı alanda sırasıyla Demir Çağı II, Demir Çağı I ve Demir Çağı-Geç Tunç geçiş tabakaları incelenmiştir.
2014 yılından açığa çıkarılan 4. Evre mimarisi taş basamaklı bir girişe sahip büyük bir yapı ve buna bağlı bir avlu ve sokak alanıyla tanımlanmaktadır
(Resim: 5-6). Kerpiç duvarlara sahip yapıya ait 4 oda alanı plan kare içerisinde
saptanmıştır. 2014 yılının en önemli buluntusu olan Hitit damga mühür baskısı ise merkezde bulunan L.31 numaralı odanın dolgusunda bulunmuştur.

5
6

Açma Başkanı Ayça Deniz Çınar, Çanakkale Üniversitesi.
Açma Başkanı Vincenzo Ippolito, Floransa Üniversitesi.
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M.Ö. 13. yüzyılın başlarına tarihlenen 4a evresinde bulunan Hitit damga
mühür baskısı7 son derece önemlidir. Bu yeni mühür baskısı Prenses Aşnuhepa ve Prens Tuthaliya’ya aittir (Resim: 7). Prof. Dr. Belkıs Dinçol ve Yrd.
Doç. Dr. Hasan Peker tarafından okunan baskıdaki isimler, meşhur Tuthaliya
ortostatında tasvir edilen kişinin kim olduğuna dair yeni bilgiler sağlamıştır8.
Alalah ortostatındaki kabartmada, aynı zamanda Alalah’ın baş katibi olan bir
Hitit prensi tasvir edilmiştir. Dinçol ve Peker’e göre bu prens aynı zamanda
Suppiluliuma’nın da torunudur. Bu ortostat, Woolley kazıları sırasında 1b
Tabakası tapınağında merdiven basamağı olarak yeniden kullanım görmüş
bir biçimde bulunmuştur. Burada yine, Hititler’in siyasi egemenliğinin İştar
Tapınağı’nda ve dolayısıyla şehir sakinlerinin dini yaşamında nasıl yer ettiğini görmekteyiz.
Bizler Tuthaliya için şöyle bir tarih önermekteyiz:
a. Başrahip ve Prens Tuthaliya, II. Murşili döneminde (M.Ö. 1321-1295)
yüksek mertebede bir yetkiliydi ve yetki alanı Alalah’ın muhtemel sınır
bölgesi olan Ugarit veya Emar [Aştata]’ın en azından bir kısmını kapsamaktaydı.
b. Başrahip Tuthaliya Alalah’ın valisiydi ve burada ikamet etmekteydi.
c. Tuthaliya ismi ve prens ünvanı ya Hattuşa hanedanlığından ya da Suriye’deki, yani Karkamış ya da Halep’teki, 2. derece hanedanlıklardan
birinden gelmektedir. Bildiğimiz kadarıyla o dönemde ne Hattuşa’da
ne de Karkamış’ta bir Prens Tuthaliya yoktu. Ancak Halep’te hükümdar olarak, aynı zamanda I. Suppiluliuma’nın oğlu olan Telipinu adında bir başrahip bulunmaktaydı. Dahası, başrahip-hükümdar olgusu
Alalah’ta da görülen bir gelenekti. Dinçol ve Peker’e göre, Tuthaliya’nın
soyu için önerilen ihtimallerden en uygunu Halep hanedanlığıdır. Bu
nedenle, Alalah’taki Prens Tuthaliya, Halep’in Başrahibi ve hükümdarı Telipinu’nun oğullarından biri olmalıdır. Peruwa, Pilukatuha ve
Tuthaliya’nın Alalah’ta bulunması, buranın önemli bir kült merkezi
olduğu göstermektedir.
7
8

AT 20414, 42.10, Locus 25, Lot 147.
Yener, Peker ve Dinçol 2015.
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ARKEOPARK ÇALIŞMALARI
Kaplan fonundan alınan destekle 2011 yılından beri devam ettiğimiz arkeopark çalışmaları kapsamında höyük üzerinde yer alan bütün bilgilendirme
panoları yenilenmiş, merdivenler ve patikaların gerekli yıllık bakımları yapılmıştır. Özellikle VII. Tabaka Sarayı’nın kerpiç duvarlarının jeo-tekstil koruma
örtüleri yenilenerek kış ayları için hazırlık yapılmıştır.

KÜLTÜR MİRASI TANITMA ÇALIŞMALARI
Kültür mirasımızı tanıtma çalışmalarımız kapsamında, İstanbul’da Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi Sanat Galerisi’nde küratörlüğünü Murat Akar ve Helene
Maloigne’nin üstlendiği Unutulmuş Krallık: Antik Alalah’ta Arkeoloji ve Fotoğraf adlı bir sergi hazırlanmıştır9. Bu sergi kapsamında İngiltere’de University
College London arşivlerinde bulunan ve 1930-40’lı yıllara ait Alalah kazı fotoğrafları ile Murat Akar’ın çektiği yeni dönem kazılarına ait arşivden seçilen
fotoğraflar sanatseverlerin ilgisine sunulmuştur. Bu proje ile birlikte Hatay’ın
kültür mirasını ve bir arkeolojik kazıyı bütün yönleriyle tanıtmak hedeflenmiştir. Sergi kataloğu Koç Üniversitesi yayınları tarafından hazırlanmıştır
(Resim 8). Katalogda yer alan 1930-40lı yıllara ait yayınlanmamış fotoğraflar
ve yeni kazılar arşivi dışında Alalah arkeolojisi, fotoğrafçılığı, deneysel arkeoloji, müzecilik ve arkeopark çalışmalarını kapsayan makaleler ilgili uzmanlar
tarafından kaleme alınmıştır.

TEŞEKKÜRLER
2014 kazı çalışmaları, restorasyon ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunan tüm ekip üyelerime teşekkür ederiz. Hatay Arkeoloji Müzesi’nden bakanlık temsilcimiz olarak bize katılan Bülent Demir kazı süresince, her konuda bize yardımcı olmuş ve projenin sorunsuz ve hatasız ilerlemesi için her
türlü konuda bize bilgi ve destek sağlamıştır.
9

Akar ve Maloigne 2014.
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Resim 1: Aççana Höyük 2014 kazı alanları (Hazırlayan: Murat Akar).
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Resim 2: 64.72 açmasında bulunan saklama küpü (Fotoğraf: Murat Akar).

Resim 3: 32.53-54 açmaları, 2b evresi hava fotoğrafı (Fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 4: 42.06 açması, M.Ö.13. yy. Seramik Grupları. (Fotoğraf: Murat Akar).

Resim 5: 42.10 açması, 4a evresi hava fotoğrafı (Fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 6: 42.10 açması, 4a evresi mimarı planı (Hazırlayan: Egemen Onur Kaya).

Resim: 7
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Resim: 8

DEMİRKÖY FATİH DÖKÜMHANESİ KAZISI
2014 YILI ÇALIŞMALARI
Nurcan YAZICI METİN*
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 2014 yılı çalışmaları 2 Temmuz 2014 tarihinde başlatılmış ve 3 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nden öğrenci ve öğretim
üyelerinin katıldığı 2014 yılı kazı çalışmalarında bakanlık temsilcisi olarak
Tokat Müzesi’nden Uzman Saliha İÇEN görev almıştır.
2014 sezonu çalışmalarında, kazı sezonu sonrasında yoğun bitki dokusu
altında kalan alanın kaba ot temizliği Demirköy Belediyesi tarafından bila-bedel yaptırılmıştır. 2014 yılı çalışmaları avlu kısmında, üretim alanında ve sur
dışında, avlunun doğu yönündeki plankarelerde yürütülmüştür (Çizim: 1).

ÜRETİM ALANINDAKİ BATI İŞLİK MekânI
Üretim alanının batı işliğinde 2010 yılı kazı sezonunda çalışma yapılmış,
ancak duvarların bazı noktalarda bağlayıcı özelliğini yitiren harç nedeniyle
iyi durumda olmaması nedeniyle sonraki yıllara bırakılmasına karar verilmiştir (Resim: 1). Bu nedenle işliğin batı ve güney sınırını oluşturan duvar
*

Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bomonti Yerleşkesi, Şişli-İstanbul/TÜRKİYE, nurcihanyaz@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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sıraları 2014 çalışmalarında açığa çıkarılmış ve hemen akabinde konservasyonu sağlanmıştır.
VIII-B / VIII-C / VIII-D plankarelerine tekabül eden güney duvarın yaklaşık olarak ortalarında, batı işliğe girişi sağlayan beş basamaklı taş merdiven
ve kapı açıklığı tespit edilmiştir (Resim: 2).
VIII-B plankaresinde yer alan işliğin batı duvarının iç yüzünde, duvarı
desteklemek amacıyla çamur harçla yapılmış basit bir Osmanlı dönemi onarımı belgelenmiştir.
Batı işlikte 2013 yılında yapılan jeoradar verileri doğrultusunda 2 sondaj
açılmış, ancak mimari bir bulguya rastlanmamıştır.

ÜRETİM ALANINDA, SU KANALININ BATI YÖNÜNDE YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Su gücünden yararlanılan üretim alanında, yatay milli su çarkının oturduğu su kanalının batı duvarının gerisinde yer alan VII-E, VIII-E, IX-E ve
IX-D plankarelerinde seviye inme çalışmaları yapılmıştır. VII-E ve VIII-E’de
yapılan çalışmalarda su çarkının milinin oturduğu insitu ayağın güneyinde,
doğu-batı doğrultusunda uzanan, 1.5-2 m. aralıklı, taş sıralarıyla bir çeşit teraslama yapıldığı anlaşılmıştır. Bu terasların önünde IX-E plankaresinde, su
kanalına doğru eğimli, taş döşeli zemin ve batı duvarında 110 cm. genişliğinde, kırık olmakla birlikte ayak taşı mevcut bir kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 3). Kapı açıklığının iç kısmında yarı mamul olarak tanımladığımız
demir külçelerden bir adet bulunmaktadır.

ÜRETİM ALANINDAKİ ANA İŞLİKTEKİ ÇALIŞMALAR
2014 sezonunda, demir ergitme ve indirgeme fırınlarının bulunduğu ana
işlikte de çalışma yapılmıştır.
IX-F, IX-G, IX-H plankarelerine denk gelen ve ana işliğin güney sınırı-
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nı oluşturan duvar sırasının dış cephesini belirlemek amacıyla, ana üretim
alanına güneyden girişi sağlayan rampalı kapı açıklığı seviyesine kadar kot
inilmiştir. IX-G plankaresinde rampalı kapı açıklığının önünde yaklaşık 2 m.
güneye doğru devam eden kaldırım döşemesi tespit edilmiştir. Bu çalışmalar
sırasında, duvarın güney yönünde özellikle IX-F, IX-G, IX-H plankarelerine
tekabül eden alanda çok sayıda, içeriğinde yoğun demir ihtiva etmesinden
dolayı yarı mamul ürün olduğunu düşündüğümüz parçalar açığa çıkarılmıştır. Bu yarı mamul ürünlerin batıdaki işlik mekânı doğrultusunda belli bir hat
boyunca uzanması, bir örneğinin de IX-E plankaresinde kapı eşiğinin yanında bulunması, dökümhanenin deposu olarak kullanıldığını düşündüğümüz
batı işlikle ilgili bu olasılığı kuvvetlendirmektedir (Resim: 4).
IX-E plankaresinde ana işliğin batı, su kanalının da doğu duvarında taş
döşenmiş rampasıyla bir açıklık tespit edilmiştir (Resim: 5). Bu açıklığın hemen batısında, su kanalının batı yönünde kanala doğru eğimli taş döşeli zeminle ilişkilendirildiğinde su kanalının üstünden ahşap bir köprü ile kanalın
iki yanındaki mekânlara bağlantı kurulduğu düşünülmektedir.
Üretim alanının ana işliğinde VII-E, VII-F plankarelerinde, demir ergitme
ve indirgeme fırınlarının hemen kuzeyinde 2012 yılı kazı sezonunda tespit
edilen, ancak çalışması gelecek yıllara bırakılmış olan kanalın açılmasına başlanmıştır. Buradaki çalışmalar ilerledikçe iki girişi bulunduğu anlaşılan, güneydoğuya doğru yönelip “V” şeklinde bir kavis yaparak doğuya doğru tek
hat şeklinde uzanan bir kanal sistemi olduğu anlaşılmıştır (Resim: 6).
VII-E, VII-F plankarelerine tekabül eden alanda, istinat duvarının önünde,
ana işliğin kuzeybatı köşesinde, fırınların zemininden yaklaşık 1 metre aşağıda 4,75x2,25 m. ölçülerindeki taş duvarla sınırlandırılmış, sıvalı sert zeminde
dörtlü gruplar halinde sekiz demir vida insitu olarak tespit edilmiştir (Resim: 6) . Üzerlerinde somunları bulunan demir vidaların yine demir ayaklar
vasıtasıyla aşağı doğru devam ettiği görülmüştür. Bu düzenlemenin güney
yönünde ise kanal sisteminin ağızları görülmektedir. Kanal ağızlarında giyotin sisteminin demir yatakları insitu olarak bulunmuştur. İki girişe sahip
kanal doğuya doğru birleşmekte ve tek kanal olarak devam etmektedir. Kanal
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önceki çalışma sezonlarında VIII-G ve VIII-H plan karelerinde açığa çıkarılan
yuvarlak planlı çekiç sistemine ait olduğu düşünülen mimari kalıntıya doğru
devam etmektedir. Bu kazı sezonunda kanalın içinde birikmiş olan çamur
tabakasının bir kısmı temizlenmiştir.
Demir ergitme fırınlarının bulunduğu ana işlikte, VIII-H plankaresinde
de çalışma yapılmıştır. işliğin doğu duvarından yuvarlak planlı çekiç düzeneğine ait olması muhtemel yapıya doğru, doğu-batı doğrultulu iki duvar
sırası açığa çıkarılmıştır. 2012 sezonunda yuvarlak alt yapının doğu ve batı
yönlerinde insitu halde tespit edilen demir akşamlarla ilişkilendirilebilecek
bu duvarların gelecek kazı sezonu sonrasında işlevleri netlik kazanacaktır.

ÜRETİM ALANININ DOĞU YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR
Üretim alanının doğu yönündeki çalışmalara 2013 kazı sezonunda başlanmıştır. 2014 sezonunda IX-H, IX-I plankarelerinde çalışılmıştır. Avludan
üretim alanına bağlantıyı sağlayan ve geçtiğimiz sezon açılan taş döşeli yolun
IX-H ve IX-I plankaresinde sonlandığı ve üretim alanın güney sınırını oluşturan duvarın bu kısımda da devam ettiği görülmüştür. Güney yönündeki
duvarda iki adet mazgal pencere düzenlemesi mevcuttur. Güney yöndeki duvar, IX-I plankaresinde köşe yaparak, kuzeye doğru devam etmekte ve üretim
alanının doğusundaki işlik alanının batı duvarıyla birleşmektedir. Eğimli bir
yapıya sahip arazide yer alan duvarın temel seviyesini belirlemek üzere yapılan çalışmalar sırasında duvarın sıvalı olduğu görülmüştür (Resim: 7).
Üretim alanının doğu yönünde, VII-K ve VII-L plankaresine denk gelen
güneydoğu burcunun etrafında da seviye inme çalışmaları yapılmıştır.

SUR DIŞINDAKİ ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
2013 yılında kadastral ölçümler sonucunda surla çevrili dökümhane alanının doğusunda bir kısım arazinin de kazı alanına dahil olduğu belirlenmiştir. Bu alanda III-K plankaresinden başlayıp güneye doğru devam eden
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ve güneydoğu burcunun alt tarafında VIII-K, VIII-L plankaresi sınırında son
bulan atık su kanalı açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Belli bir aralıkla yerleştirilmiş kaba işlenmiş taşlardan oluşan atık su kanalının üzeri de yine kabaca
yontulmuş, yatay taş kapaklarla kapatıldığı belirlenmiştir.

AVLU VE ETRAFINDAKİ MekânLARDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Avluda, ana giriş kapısından gelerek üretim alanına doğru uzanan, III-G,
IV-G, IV-H, V-G, V-H, VI-H plankarelerine tekabül eden taş döşeli yol açılmıştır. Bu yol, 2013 sezonunda VII-I, VIII-I, IX-I plankarelerinde ortaya çıkarılan kaldırımın devamıdır (Resim: 9).
Avluda bulunan yapılardan Dökümhane Mescidi’nin etrafında seviye inilerek, çevresindeki molozların ve taşların bir kısmı temizlenmiştir.
Ayrıca avluda VI-G, VI-H ve VII-G, VII-H plankarelerinde seviye inme ve
düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 2011 kazı sezonunda hemen bu alanın batısında yapılan çalışmada temel seviyesinde duvar sıraları ortaya çıkarılmıştır. Bu sezon çalışılan plankarelerde de bu duvarların devamı mahiyetinde
duvar sıraları tespit edilmiştir. Ancak VI-G plankaresindeki meşe ağacının
yayılan geniş köklerinin, çalışma yapılan alandaki duvar sıralarını tahrip ettiği görülmüştür. Bu alandan mebzul miktarda çivi, demir ve cüruf parçaları
tespit edilmiştir.
Avluda kazı çalışmalarının yürütüldüğü diğer bir alan ise 2004 kazı sezonunda çalışılmış olan II-C, II-D plankarelerinde, sonraki sezonlarda çalışılmak üzere bırakılan hamam kalıntısıdır (Resim: 10). Yoğun moloz ve toprak
döküntü ile dolu olan alan açıldıktan sonra tanımlanabilen hamam kalıntısı
ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydeki diğer mimari birimlerde olduğu gibi hamam
kalıntısının girişi avlu yönündeki taş döşeli kaldırım üzerinde yer alan büyük
taş basamaklı bir eşikle sağlanmaktadır. Soğukluk olarak tanımlanabilecek,
zemini iri kesme taş döşeli bu birimin duvarları oldukça tahrip olmuştur. Soğukluk kısmının batısından bir kapı ile dar bir mekâna ulaşılır. Bu mekânın
güneyindeki kapı tuvalete açılır. Batısındaki kapı açıklığı ise sıcaklık bölümü-
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ne ulaşımı sağlar. Tuvaletin, anahtar formundaki tuvalet taşı ile yaslanmalık
birimi sağlamdır. Hamamın sıcaklık bölümünün beden duvarları oldukça iyi
durumdadır. Sıcaklık mekânının doğu duvarının önünde kurnanın üzerine
oturduğu taş kaide insitu olarak tespit edilmiştir. Batı duvarında bir açıklığın
bulunduğu, ancak sonradan taş örgüyle kapatıldığı belirlenmiştir. Sıcaklığın
güney duvarı arkasında içi su geçirmez sıva ile kaplı bir su deposu bulunmaktadır. Su deposunun alt kısmı ise külhan bölümüdür. Hamamın sıcaklık
bölümünün zemininde yer alan hypokaust kısmının içindeki dolgu toprağın
bir kısmı külhandan girilerek boşaltılmaya çalışılmıştır. Sıcaklık mekânının
duvar içlerinde kiremitten yapılmış tüteklikler duvarların ısınmasını sağlamaktadır. Sıcaklık bölümünün duvarlarındaki sıva kalıntıları mekânın düz
sıvalı olduğunu göstermektedir (Çizim: 2); (Resim: 11).
Hamam kalıntısının örtü sistemi mevcut değildir. Ancak kazı çalışmaları
sırasında moloz tabaka içerisinde serbest üfleme tekniğiyle yapılmış fil gözü
olarak da adlandırılan pencerelere ait kalıntılar ile farklı cam parçaları bulunmuştur1. Hamamın sıcaklık bölümünün üst örtüsünün kesin olarak ne ile
örtüldüğü mevcut kalıntılardan belli olmasa da üst örtüye ait bazı mimari
parçalar üst örtünün kubbemsi bir tonozla örtülü olduğunu düşündürmektedir. Kubbemsi tonoza ait mimari kalıntılardaki pencere açıklıklarının çapı
yaklaşık 16 cm.’dir. Bulunan serbest üfleme tekniğiyle yapılmış hamam fanuslarına ait parçaların katlanmış kenar veren bölümlerinin çapları ise yaklaşık 10,5 ve 12,5 cm. arasındadır.
İstanbul

Restorasyon

ve

Konservasyon

Merkez

Laboratuvarı

Müdürlüğü’nden görevlendirilen Yurdanur Akpınar, M. Alper Kılıç ve Ali
Eleman tarafından hamam kalıntısında geçici koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Hamamın giriş kısmında, tuvaletin bulunduğu alandaki hasar
görmüş ve yıkılma tehlikesi olan taş duvarlara, taş tozu, dere kumu ve hidrolik kireç bazlı harçla takviye yapılmıştır. Tuğla-harç örgüye sahip hamamın
sıcaklık kısmında yer yer niteliğini kaybetmiş duvar dokusunda eski harç
1

Camlarla ilgili birtakım tespit ve tanımlamalar bu alanda uzman olan ve kazıyı ziyaret eden
Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş’ün katkılarıyla yapılabilmiştir.
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kalıntıları temizlenerek yerine hidrolik kireçle hazırlanan harç ilave edilmiş,
düşmek üzere olan tuğlalar onarılmıştır. Hamam kalıntısında ilgili uzmanlar
tarafından yapılan koruma onarım çalışmalarına ek olarak, bölgenin sert geçen kış ayları göz önüne alınarak yapı kalıntısı jeotekstil ile kaplanarak, ahşap
konstrüksiyonlu bir çatı ile korumaya alınmıştır.
Avluda I-K, II-K plankarelerindeki hamam kalıntısı çevre mekânlarıyla
daha büyük bir alan kaplamaktadır. II-C, II-D plankarelerindeki hamamın ise
muhtemelen dökümhanenin yöneticileri tarafından kullanılan daha küçük ölçekli bir hamam olduğu düşünülmektedir.

ARKEO-JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Kazı başkanlığınca 2013 yılında yaptırılan kadastral ölçümler sonucunda,
surlarla çevrili alanın doğu yönünde bir kısım arazinin de kazı alanına dahil olduğu tespit edilmiştir. 2014 kazı sezonunda bu alanda, ekip üyesi Yard.
Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel’in ekibi tarafından jeoradar çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın verileri 2015 yılında değerlendirilecektir.

KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Kazı alanının güney yönünde yer alan üretimle ilgili işliklerin kazısı tamamlandığında özellikle güney duvarlarının koruma ve onarıma ihtiyaç
duyduğu gözlemlenmiş ve yüksek mimar restoratör Erdoğan Cambaz sorumluluğunda koruma ve onarım çalışmaları yürütülmüştür.
Kazı çalışmaları boyunca ortaya çıkarılan duvar kalıntıları uzun zamandır
toprak altında kaldığından, duvarların bağlayıcı harçlarının özelliğini kaybettiği, duvarlarda çözülmeler ve akmalar olduğu gözlemlenmiştir. Ortaya çıkarılan duvarların bazı bölümlerinin 3 metreye kadar ulaşıyor olması ve sert
geçen kış şartlarının bozulmaları daha da fazla tetiklemesi söz konusu olduğundan duvarların derzleri onarılmış, üst sıra taşlarının bağlayıcılığı artırılmıştır. Öncelikle duvarların üzerindeki toprak ve bağlayıcılığını yitiren harç
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kalıntıları temizlenmiş, kullanılacak olan harcın yüzeye daha iyi yapışması
için duvarlar yıkanarak üzerindeki toz tabakası giderilmiştir. Bu onarımlarda
hidrolik kireç, elenmiş dere kumu ve taş tozundan oluşan harç kullanılmıştır.
KAZI BULUNTULARI
2014 yılı kazı kampanyasında 13 adet envanterlik eser ile 8 adet etütlük eser
Kırklareli Müze Müdürlüğü’ne envanter fişleri ve etütlük eser listeleri ile birlikte teslim edilmiştir. Bu parçaların yanı sıra üretimle ilgili demir donanımlara ait olması muhtemel parçalar, amorf demir parçalar, farklı boyutlarda mıh
örnekleri, şebeke parçaları, ithal porselen parçaları, sırlı - sırsız seramik parçaları, lüle parçaları, çok sayıda pencere camı parçaları buluntular arasındadır
(Resim: 12).
2014 sezonu buluntularını oluşturan gülle, mermi ve dökümle ilgili madeni parçaların tanımlamaları ateşli silahlar konusunda uzman Salih Atalay ve
yüksek metalürji mühendisi H. Murat Ermiş’in verdiği bilgiler doğrultusunda yapılmıştır.
2014 sezonu envanterli buluntuların çoğunluğunu gülle ve mermiler oluşturmaktadır (Resim: 13). Döküm tekniğiyle yapılmış küresel formlu gülleler
farklı çap ve ağırlıktadır. Bir kısmının üzerinde olasılıkla topun içine nasıl
yerleştirileceğini gösteren, kazıma ile yapılmış ok işareti bulunmaktadır
(DMR 2014 II-C MDN 1). Bazı güllelerde ise barut doldurma deliğinin iki
yanında güllenin kaldırılması için kullanılan oval tutamaklar görülmektedir
(DMR 2014 VII-F MDN 1).
Döküm tekniğiyle yapılmış kuyruktan dolan, yivli cins toplara ait mermiler 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Bu cins mermiler 18551875 yılları arasında sıkça kullanılan Whitworth ve Armstrong toplarına veya
buna benzer toplara ait olmalıdır (DMR 2014 VII-F MDN 4 ve DMR 2014 VII-F
MDN 5). Bir başka mermi tipi yine döküm tekniğiyle yapılmış olup, mermi
kovanının ağız ve dip kısmı küresel formludur. Gövdesinde iki sıra halinde
dairevi formlu girintiler bulunmaktadır. Yivli toplarda kullanılan mermi türlerinden biridir (DMR 2014 VII-H MDN 1)
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Mil yatağı olarak tanımlanabilen döküm tekniğiyle yapılmış demir parçanın üretimde kullanılmış olması muhtemeldir (DMR 2014 VII-H MDN 1).
Buluntular arasında Konstantiniye darplı, H.1223 (M. 1808 / 1809) tarihli
bir adet II. Mahmud dönemine ait gümüş sikke de bulunmaktadır (DMR 2014
III-J SK 1).
Geç Osmanlı dönemine tarihlenen etütlük buluntuların çoğunu misket /
gülle oluşturmaktadır. Bir adette demirden, dövme tekniğiyle yapılmış, 18,5
cm. uzunluğunda kerpeten parçası yer alır (DMR 2014 VII-K MDN 1).
IX-F plankaresinden duvar içinden çıkan pencere camı parçalarının
1860’dan sonra görülmeye başlanan sanayi tipi çekme camlardan olduğu
belirlenmiştir. Birleşebilen parçalardan 30.5x20.5 cm. ölçülerinde dikdörtgen
pencere camları olduğu anlaşılmıştır. Camların yan yüzlerinin Osmanlı’nın
son döneminde görülen elmas kesim yöntemiyle düzeltildiği tespit edilmiştir.
VII-F plankaresinin üretim alanına dahil bölümündeki çalışmalar sırasında demir şebeke parçaları ortaya çıkarılmıştır. Önceki kazı dönemlerinde aynı
plankarenin yaşam alanı olarak tanımlanan üst kottaki bölümündeki çalışmalar sırasında da demir şebekelere ait parçalar çıkarılmıştır. Bu durum istinat
duvarının üzerinde demirden bir korkuluk olduğunu düşündürmektedir.

BULUNTULARIN KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
Buluntuların restorasyonu ve konservasyonu ekip üyesi, yüksek konservatör restoratör Yurdanur Akpınar sorumluluğunda yürütülmüştür. Ayrıca
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencisi Abdullah Çifter de restorasyon ve konservasyon çalışmalarında bulunmuştur. Kazı çalışmaları esnasında bulunan
4 adet gülle, 7 adet mermi ve 4 adet misket/gülle mekânik temizlikleri yapıldıktan sonra tannik asit uygulamasıyla korozyonun pasifizasyonu sağlanmıştır. II.Mahmud dönemine tarihlenen 1 adet sikke, cam yünü kalemiyle temizlenip Paraloid B72 ile korumaya alınmıştır. Farklı plankarelerden ele geçen
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pencere camlarına ait parçalarının bir kısmına fırça ile kuru temizlik yapılmış,
fırça ile temizliğin yetersiz olduğu durumlarda saf su-alkol (%50) banyosu
kullanılmıştır.
VIII-G, VIII-H plankarelerinde, insitu halinde bulunan ve 2012 kazı sezonunda konservasyon çalışmaları yapılan, üretimle ilgili demir donanımların üzerleri açılarak kontrolleri yapılmış ve yeraltından gelen nemin eserler
üzerinde az da olsa bozulmalara neden olduğu gözlemlenmiştir. Yinelenen
korozyon mekânik temizlikle uzaklaştırılarak eserler tannik asit (%20) ile korunmuştur. VII-F plankaresinde insitu halinde bulunan 8 adet demir vidanın
korozyonu, dişçi motoru ile temizlenmiş; tannik asit (%20) uygulanarak koruması tamamlanmıştır. Her iki grup eserin üzerleri, bulunulan ilçenin kış
mevsimindeki hava şartları göz önünde bulundurularak geçici bir koruma ve
jeotextil ile kapatılmıştır.

DEMİRKÖY ÇEVRESİNDEKİ ARAŞTIRMALARIN KAZIYA KATKISI
Kazı çalışmaları kapsamında ilçe dahilindeki tarihi eserler ziyaret edilerek
incelemede bulunulmaktadır. İğneada Beldesi’nde liman yakınında bulunan
Liman Baba Türbesi’ndeki incelemelerde tespit edilen kitabe Liman Baba
Türbesi ve Namazgâhı’nın yanı sıra dökümhane için de önem arz etmektedir.
Kitabenin transkripsiyonu2:
Dökümhâne-i âmire müdiri fütüvvetlü
Râşid Beg Efendi işbu mahallin
kıble namâz-gâhını hasbetenlillâh
ihyâ eylemişdir.
1273

2

Kitabenin transkripsiyonu yapan İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde,
Öğr.Gör. Dr. Fatma Meliha Şen’e teşekkür ederiz.
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Demirköy’de üretilen mamullerin İğneada üzerinden deniz yoluyla başkent İstanbul’a gönderildiği bilinmektedir. Dökümhane amirinin 1856/1857
yılında namazgahı yeniden yaptırdığını belgeleyen kitabe bu dönemde dökümhanenin ve limanın işlevinin sürdüğünün bir göstergesidir.

TEŞEKKÜRLER
Kırklareli Valisi Mustafa Yaman’a, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden
müdür yardımcısı Fikret Macit’e, Kırklareli Müzesi ve Kırklareli İl Özel İdaresi çalışanlarına; Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz’a, DEKAD başkanı
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KAYNAKLAR
DANIŞMAN, H. H. G., G. TANYELİ, (2006), “Trakya’da Bir Endüstri Arkeolojisi Projesi: Kırklareli-Demirköy Demir Dökümhanesi 2004 Yılı Yüzey
Araştırması”, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Antalya, 30 Mayıs-3
Haziran 2005, Ankara, s. 389-394.
DANIŞMAN, G., H. ÖZBAL, G. TANYELİ, Ü. YALÇIN, (2006), “KırklareliDemirköy Endüstri Arkeolojisi Çalışmaları: 2005 Sezonu İlk Sonuçları”,
22.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, s. 1-22.
DANIŞMAN, H. H. G., F. GERRİTSEN, M. KAÇAR, H. ÖZBAL, R. ÖZBAL, G.
TANYELİ, Ü. YALÇIN, Z. YILMAZ, (2007), “Demirköy-Samakocuk Iron
Foundry: An Industrial Archaeology Project at an Ottoman Metal WorkShop Complex in Thrace”, TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji
Dergisi, Sayı: 10, s. 91-109.
DANIŞMAN, G., F. GERRITSEN, M. KAÇAR, H. ÖZBAL, R. ÖZBAL,
G.TANYELİ, Ü. YALÇIN, (2008), “Kırklareli-Demirköy Osmanlı Dökümhanesi 2006 Sezonu Endüstri Arkeolojisi Kazıları Ön Raporu”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 8, s. 107-124.

335

ÖZBAL, H., (2010), “Demirköy Demirci İşliği”, 25. Arkeometri Sonuçlar Toplantısı, Denizli, 25-29 Mayıs 2009, Ankara, s. 237-262.
YAZICI, N., Ü. M. ERMİŞ, (2011), “ Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı
2010”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler (TEBE’nin Kuruluşunun 20.
Yıl Özel Sayısı), Sayı: 32, İstanbul, s. 37-38.
YAZICI, N., (2012), “Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 4, Ankara, s. 331-350.
YAZICI, N., (2012), “Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, Ankara, s. 369-382.
YAZICI, N., M. ERMİŞ, A. TUNCER (2013), “Demirköy Fatih Dökümhanesi
Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 3, Ankara,
s. 216-232.
YAZICI, N., M. ERMİŞ, A. TUNCER (2014), “Demirköy Fatih Dökümhanesi
Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 3, Ankara,
s. 541-560.
YILMAZ, Z., (2003), “Demirköy (Fatih) Dökümhanesi (Kazı, Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları)”, 13. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Denizli, 22-26 Nisan 2002, Ankara, s. 29-42.
YILMAZ, Z., A. O. UYSAL, (2006), “Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi
2003 Yılı Araştırma ve Kazı Çalışmaları”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 6, s. 53-66.

336

337

Çizim 1: Demirköy Fatih Dökümhanesi vaziyet planı (2014).
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Çizim 2: Demirköy Fatih Dökümhanesi’ndeki hamam kalıntısını plan, kesit ve görünüşü.

Resim 1: Demirköy Fatih Dökümhanesi, üretim alanındaki batı işlik mekânının kazı öncesi durumu.

Resim 2: Demirköy Fatih Dökümhanesi, üretim alanındaki batı işlik mekânının kazı sonrası durumu.
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Resim 3: Üretim alanında, su kanalının batı yönündeki düzenlemeler.

Resim 4: Üretim alanında, ana işlikte yapılan çalışmalar.
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Resim 5: Ana işliğin batı duvarındaki açıklık.

Resim 6: Ana işlikte, VII-E, VII-F plankarelerine tekabül eden alanda, istinat duvarının önündeki
düzenleme.
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Resim 7: Üretim alanının doğu yönündeki çalışmalar. Alanın dış çevre duvarı.

Resim 8: Surla çevrili dökümhane alanının
doğusunda, sur dışında yer alan
atık su kanalı.
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Resim 9: Avluda, ana giriş kapısından üretim alanına doğru uzanan taş döşeli yol.

Resim 10: Avlunun kuzeybatı yönünde yer alan hamam kalıntısının kazı öncesi durumu.

Resim 11: Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra hamamın
durumu.
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Resim 12: 2014 sezonu gülle buluntularından örnekler.

Resim 13: 2014 sezonu porselen, seramik buluntularından örnekler.
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ANTANDROS 2014 YILI KAZILARI
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Deniz Ziya ARKAN
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Aytekin ÜNEY
Ertuğrul KIRAÇ
Ecem BAYSU
Melis ÇOBANOĞULLARI
Ömer DEVELİ
Antandros kazılarının 2014 yılı çalışmaları, 4 Ağustos – 26 Eylül 2014 tarihleri arasında Bakanlık Temsilcisi arkeolog Ulaş Göçmen, arkeolog ve arkeoloji öğrencileri, mimarlık öğrencileri ile restoratör ve restorasyon öğrencilerinin oluşturduğu 24 kişilik bir ekip ile yürütülmüştür.1 Antandros 2014
yılı çalışmaları büyük çapta “Antandros Hellenistik Dönem Nekropolisi” ve
“Antandros Roma Villası” yayınlarının hazırlanmasına yönelik olarak sürdürülmüştür. Bu kapsamda yayına hazırlanan mezarların dokümantasyonları
*

1

Prof. Dr. Gürcan POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Yasemin POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Kahraman YAĞIZ, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Adıyaman/TÜRKİYE.
Kazı sezonu boyunca özverili çalışmalarından dolayı tüm kazı ekibine, Antandros kazılarını
maddi ve manevi açıdan destekleyen Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma
Derneği’ne, Edremit Belediyesi’ne, fotoğraf uzmanı Firdevs Sayılan’a teşekkür ederiz.
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gözden geçirilmiş, eksik olan malzeme çizimleri tamamlanmış, katalogları
oluşturulmuştur. Roma villasının mimari çizimleri birleştirilmiş, yapı evrelerinin tanımlanması ve detaylandırılması gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı
sıra her yıl olduğu gibi Roma villasının duvar resimleri ve mozaiklerinin konservasyonları yenilenmiş, koridor freskolarının temizliğine başlanmıştır.
Kazı çalışmaları, nekropoliste kuzey ve güney açmalarda, küçük boyutlu
olarak sürdürülmüştür. Yamaç ev sektöründeki kazı çalışmalarında da Roma
villasının henüz belirlenememiş olan ana giriş kapısını bulmak hedeflenmiştir.

YAMAÇ EV SEKTÖRÜ
Kazısı 2001 yılından beri devam eden Roma villası, tepenin yamacına, teraslar üzerine oturtulmuştur. Üst terasında oturma mekânları bulunan Roma
villasının alt terasının doğu bölümünde hamam yapısı, bunun da batısında
açık avlunun varlığı daha önceki kazı çalışmalarıyla ortaya çıkartılmıştır2. Avlunun da batısında villanın girişinin yer alabileceği düşüncesiyle villanın en
batısında yer alan 1 No.lu oda hizasında, alt terasta 5 x 2 m. boyutlarında bir
açmaya başlanmıştır. 24.04 m. seviyesinden itibaren avluyu doğu-batı doğrultulu olarak kesen bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Duvarın, bir üst terasta
yer alan 1 No.lu oda ve koridorun batı duvarı ile aynı doğrultuda olması,
kesintisiz olarak devam etmesi villanın giriş kapısının batı yönde olma ihtimalini sona erdirmiştir. Ancak avluyu batıdan sınırlayan bu duvarın hemen
doğusunda 23.75 m. seviyesinde mozaik tabana rastlanmıştır. Mozaik tabanın tamamının açılmasına yönelik olarak açma genişletilmiştir. Genişleme
sonucunda mozaik tabanın 3.80 m. genişliğinde, kuzey-güney doğrultulu bir
mekânı süslediği anlaşılmıştır (Resim: 1). Mekânın genişliği tam olarak belirlenmesine karşın uzunluğu, yamaç eğimi nedeniyle güneyde oluşan tahribattan dolayı tam olarak saptanamamıştır. Mozaik taban ve mekânın doğu duvarı 10 m. civarında korunmuşken, doğu duvarı kesintisiz bir şekilde yaklaşık
20 m. güneye uzanır (Resim: 2). Mekânın batı duvarı, subasman kısmı düzgün
kesme taşlarla yapılmış olup, yaklaşık 75 cm. kalınlığındadır. Batı duvarında
herhangi bir giriş açıklığına sahip olmayan mekânın doğu duvarı ise farklı
2

G. Polat vd, “Antandros 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı”, Cilt 4, 2008, 41-42.
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bir yapı gösterir. 51 cm. kalınlığa sahip olan duvar, kuzey kesimde düz satıhlı
eşik taşı bloklara sahiptir. 30 cm. kalınlığında, moloz taş ve aralara yerleştirilen pişmiş toprak tuğlalardan oluşan ince duvar, eşik görünümündeki kesme
blok taşları ortalayarak kendisine zemin yapar. Yer yer korunmuş bu eşik
taşların alt seviyesine inildiğinde aralarında 1.70 m. boşluk bırakılarak yerleştirilmiş 70 cm. genişliğinde güçlü dört temel papucu üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır . Bu papuçların mekânın avluya bakan doğu duvarında yer alması,
mekânın avluya sütunlarla açıldığını kanıtlamaktadır. Sütunların oturacağı
yerler temel papuçları ile güçlendirilmiş, sütun aralarına denk gelen boşluklara zayıf bir temel üzerine yalnızca eşik taşları yerleştirilmiştir. Batı duvarın
kuzey bölümü eşik taşı üzerinde korunmuş 30 cm. kalınlığındaki ince duvar
da, en azından kuzey bölümdeki sütunların aralarının ince bir parapet duvar
ile kapatıldığını ortaya koyar. Gerek doğu duvarda sütunların yer alması ve
gerekse de mekân içerisindeki yoğun çatı kiremidi buluntular, mekânın çatı
örtüsüne sahip olduğunu kanıtlar. Bu özellikleri ile mekân, avluya sütunlu
geçişi bulunan bir tablinumu andırmaktadır. Mekânın güneyinde duvarı ele
geçmemiş olması nedeniyle mekânın güneyden bir girişe sahip olup olmadığı
konusunda bir veri bulunmamaktadır.
Yapılan kazı çalışması ile avlunun doğu bölümünde hamam yapısı bulunurken batı bölümünde de bir tablinumun varlığı belirlenmiştir. Avlunun
kuzeydoğu köşesinde yer alan yarım daire planlı basamaklarla avluya inildiği düşünüldüğünde, 1 No.lu odadan tablinuma gitmek isteyen ev halkının
yaklaşık 66 m. civarında yol katetmesi gerektiği düşünüldüğünde bu durumun çok kullanışlı olmadığı görülür. Tablinum içerisinde yapılan çalışmalarda evin tabanının geometrik desenli mozaik ile kaplı olduğu, ancak tabanın
kısmen tahrip olmuş kuzey bölümünde geometrik desenin yerini sarmaşık
dalları ile süslenmiş bir panoya bıraktığı anlaşılır. Bu değişikliğin nedeni, gerek panonun kuzeyini sınırlayan hattın kısmen korunmuş kavisli yapısı ve
gerekse de mekânın kuzeybatı köşesinde sarımsı renge sahip anakaya yapısının mekân tabanından daha yüksek kodda korunması ile anlam kazanır (Resim: 3). Mekânın bu bölümünde tıpkı, avlunun simetrisinde olduğu gibi, üst
terasa çıkışı sağlayacak yarım daire planlı basamakların yer aldığı anlaşılır3.
3

G. Polat – Y. Polat, “Antandros 2002 Yılı Kazıları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, 2003, 454,
Res. 4.
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Anakaya üzerine yerleştirilmiş basamak bloklarının antik dönemde sökülmesi sırasında bu bölümdeki mozaik taban da zarar görmüş olmalıdır.
Tablinumun batı duvarının, avlunun doğusunda yer alan hamamı güneyden sınırlayan teras duvarından daha güneye uzanması, villanın avlusunun
batı bölümde daha geniş bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyar. Simetrik
olmayan bu durum ve tablinum yapısının en az 20 m. uzunluğunda olması,
evin güneyden olması gereken ana giriş kapısının varlığına ve tablinum olarak anlamlandırılan yapının üstü kapalı portiko olabileceğine ilişkin sorulara
verilecek yanıtı gelecek sezon kazı çalışmalarına bırakır. Ancak odanın içerisine yıkılan kireç harcı ve pişmiş toprak tuğlaların altında, mozaik taban üzerinde ele geçen II. Theodosius’a (MS 408-423) ait sikke, mekânın son kullanım
evresinin belirlenmesine yardımcı olmuştur.
Mekânın batı duvarının kazısı sırasında, mekâna batıdan dik olarak yaslanan üç duvarın oluşturduğu, birisi kuzeyde diğeri güneyde, iki mekân ortaya
çıkarılmıştır. Kazı sezonunda boyutları tam olarak belirlenemeyen mekânların
zeminine ait çok zayıf bir horasan izine rastlanmış, tabanda herhangi bir döşeme belirlenmemiştir. Tablinumdan herhangi bir geçişin bulunmadığı bu
mekânlar muhtemelen M.S. 5. yüzyılda bu alana eklenmiş olmalıdır.
Tablinumun sütunlu bir geçişle açıldığı villanın avlusunda da kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bir bölümü 2007 yılında kazılmış bu alanda güneye
doğru yeni bir açma ile genişleme gerçekleştirilmiştir4. Bu çalışma sonucunda
anakayanın oyulması sonucunda elde edilmiş bir su kuyusu ile karşılaşılmıştır (Resim: 4). Anakayanın üstüne, iç çapı yaklaşık 80 cm. olan moloz taş örgü
ile yükseltilmiş su kuyusunun çevresi dolgu taşlarla desteklenmiştir. Yaklaşık
5 m. derinliğinde korunan su kuyusunun içerisinden 20.40 m. seviyesine kadar karışık malzeme gelirken, bu seviyeden sonra homojen bir tabakaya rastlanmıştır. Tamamı Geç Roma Dönemine ait buluntuları Foça üretimi tabaklar, LR3, LR4 amphoraları, Speteia amphoraları, lekaneler, kabaralı kandiller,
sikkeler ve kuyunun kovasına ait demir karkas parçaları oluşturur (Resim: 5).
Tamamı M.S. 4 ile M.S. 5. yüzyılın ilk yarısına ait buluntular, villanın görkemli günlerine ait olmalıdır.
4

G. Polat vd, “Antandros 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı”, Cilt 4, 2008, 41-42.
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Kuyunun oyulduğu anakaya, kuzey kesimde düzgün bir şekilde tıraşlanmıştır. Bu tıraşlama işlemi, alanın doğusunda yer alan Pompei Birinci Stil duvar resimlerine sahip mekânın tabanı ile aynı seviyede olması nedeniyle, M.S.
1. yüzyılda yapılmış olmalıdır. Yine bu dönemde anakaya üzerine oyulmak
ve üzeri kayrak taşlarla kapatılmak suretiyle ve yer yer künk döşenerek elde
edilmiş, sığ bir kanal saptanmıştır. Pompei duvar resimli mekânın da zemin
altında ele geçen ve üstü çatı kiremitleri ile kapatılmış kanal ile benzerlik gösteren bu kanal da, taban suyunu tahliye amaçlı yapılmış olmalıdır.
Roma villasında yapılan kazı çalışmaları ile alt terasta, doğudan hamam,
batıdan tablinum ile sınırlı alanın, içerisinde su kuyusunun da yer aldığı açık
avlu olduğu kesinleşmiş olup, evin olasılıkla güneyde olan ana giriş kapısına
bu sezon ulaşılamamıştır (Resim: 6-7).
2014 yılı kazı sezonunda daha önce ortaya çıkarılmış olan mozaiklerin ihtiyaç görülen yerlerinde yüzey harcı yenilemesi yapılmış, duvar resimlerinin
konservasyonları yenilenmiştir. Bunun yanı sıra yeni çıkan tablinum mozaiklerinin de konservasyonları yapılarak, diğer açmalarda olduğu gibi doğa
şartlarından korunması amacıyla üstleri geçici çatı örtüsü ile kapatılmıştır.

NEKROPOLİS SEKTÖRÜ
Antandros nekropolisinde 2014 yılı çalışmaları, daha önceki senelerde olduğu gibi, nekropolisin kuzey ve güneyinde eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Nekropolisin kuzeyindeki çalışma, 2013 yılında mezarlık alanın kuzey
sınırını belirlemek amaçıyla açılan Kuzey Genişleme IV açmasının güneyi ve
2011-2012 yıllarında kazılan Kuzey Genişleme II açmasının kuzeyi arasında
yer alan Kuzey Genişleme III açmasında başlamıştır. Bu alandaki çalışmalarda derinleşilerek mezar yapılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 3-6/L-U
plankarelerinde yer alan Kuzey Genişleme III açmasının içinde yer alan zeytin ağaçlarına zarar vermemek adına bu alanda çalışma, kazı sezonu boyunca
4-6/P-U plankareleriyle sınırlandırılmıştır.
Nekropolisin güneyindeki çalışmalar ise, önceki yıllarda başlanan Güney
Genişleme IV ve Güney Genişleme III açmalarında devam etmiştir. Güney
Genişleme IV açmasında, içerisinde yer alan DRO ve HCN duvarlarının te-
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melini görmek amaçlanmıştır. Aynı zamanda antik yolun da içinde yer aldığı
Güney Genişleme III açmasının güneyinde derinleşerek yeni mezarların açığa
çıkarılması da hedeflenmiştir.
Bu yıl içerisinde çalışılan tüm alanlarda toplam 14 mezar tespit edilmiş,
önceki yıllarda açığa çıkarılan fakat çalışması bu yıl tamamlanan 2 adet mezarla birlikte çalışılan mezar sayısı 16’ya yükselmiştir.

KUZEY GENİŞLEME II-III
Bu alanda yapılan çalışmalarda 2 kiremit mezar, (454 ve 456 No.lu mezarlar), 2 pithos mezar (457 ve 463 No.lu mezarlar), 1 lahit mezar (458 No.lu mezar), 2 adet mezar üst yapısı (459 ve 462 No.lu mezarlar), 2 adet basit toprak
gömü (464 ve 466 No.lu mezarlar) olmak üzere 9 adet mezar tespit edilmiştir
(Resim: 8).
2013 yılında açığa çıkarılan 442 No.lu sunak mezarın güneyinde çalışmalara başlanmıştır. Açmada tespit edilen ilk mezar, 442 No.lu sunak mezarın
güneydoğusunda, 10.54-9.91 m. seviyelerinde yer alan, doğu-batı doğrultulu
kiremit mezardır. 454 No olarak adlandırılan bu mezar, birkaç uzun kemiği
dışında, yoğun tahribata uğramıştır. Mezardan ele geçen iki khytridion ile
birlikte, İ.Ö. 3. yüzyıla tarihlendiren korozyonlu bir Antandros sikkesi mezarı
tarihlemiştir.
442 No.lu sunağın güneyinde ele geçen sıralı taşların bir mezara ait istinat
duvarı olduğu anlaşılmış ve mezara 459 mezar numarası verilmiştir. Bu mezar duvar yapısının çevresinde derinleşme çalışmaları devam ederken mezar
duvarının güney fasadı boyunca uzanan ve üst seviyesi 10.24 m. olan yanık
bir alan ile karşılaşılmıştır. Bu yanık alanın 2012 kazı sezonunda kesitte kalmış aynı seviyelerde yer alan 418 No.lu kremasyon mezarın devamı olduğu
anlaşılmıştır. 2012 yılında 418 No.lu kremasyonun bir adet sikke ele geçmiş
ve bu sikkenin İ.Ö. 133 yıllarına ait olduğu saptanmıştır. 2014 yılında yapılan
çalışmalarda ise birkaç balık tabağı parçası saptanmış, bu parçaların İ.Ö. 2. yy.
ortalarına tarihlenmesi bu mezarlara ait olduklarını kesinleştirmiştir.
442 No.lu sunak mezarın doğusunda yer alan 456 No.lu mezar, anaka-
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yanın tıraşlanarak bir düzlem elde edilmesi sonucunda, doğu-batı doğrultulu oturtulan kiremit mezardır (Resim: 9). Mezar hem içbükey profilli hem
de düz profilli çatı kiremitlerin kullanılması ile oluşturulmuştur. Olasılıkla,
toprağın baskısı ile kiremitler birbirinin üzerine binerek parçalanmıştır. 458
No.lu mezarın üst yapısını tahrip etmiştir. Kesitte kalmasından dolayı bel
hizasına kadar açığa çıkarılan iskeletin uzun kemikleri korunabilmiştir. Mezarın kuzeybatı köşesindeki dik şekilde yerleştirilen kiremitin dibinde, 10.38
m. seviyesinde bir adet tek kulplu maşrapa/khytridion iskeletin ayakucunda
bulunmuştur. Bu mezar da buluntularıyla İ.Ö. 3. yüzyıla tarihlenmektedir.
458 ve 456 No.lu mezarların tamamını açığa çıkarmak amacıyla 1x2 m. ölçülerinde doğu yönünde genişleme yapılmıştır. Yapılan çalışmada olasılıkla bir
pithosu çevreleyen veya sunak mezar olarak yapılmış, 11.43 m. seviyesinde
mezar yapısı ile karşılaşılmıştır. 463 No.lu bu mezara ait istinat duvarının doğusunu belirleyen duvarın güney sınırı bulunmuştur. Açıldığı kadarıyla bu
duvar kuzey-güney yönü 170 cm., doğu-batı yönlü kalınlığı 80cm’dir. Yan
yana çift sıra iri boyutlu taşlarla ve çamur harç ile örülmüş duvarın güneyinde devam eden derinleşme çalışmaları sırasında olasılıkla 456 No.lu mezarın
güney istinat duvarının devamı açığa çıkarılmıştır. 458 No.lu lahit mezarın da
istinat duvarının 454 No.lu kiremit mezar ve 464 No.lu basit toprak gömü ile
tahrip edildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte kaldırılan 456 No.lu mezar
kiremitlerinin altında ortaya çıkan 458 No.lu mezar lahit kapağının kırıklı olması, 456 No.lu mezarın lahdin içine doğru çökmüş olabileceğini göstermiştir.
Ayrıca 463 No.lu mezarın, 458 ve 456 No.lu mezarların üzerinde yer alması ve çalışma süresinin uzun zaman alacağı düşüncesiyle 456 No.lu mezarın
istinat duvarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. 456 ve 458 No.lu mezarların
açma çalışmaları 463 No.lu mezarın kaldırılmasıyla mümkün olacağı ve kazı
sezonunun sonuna gelinmesi nedeniyle açılması önümüzdeki kazı sezonuna
bırakılmıştır.
442 No.lu sunağın güney duvarının oturma düzleminin alt seviyesinde
(10.31 m), doğu-batı yönünde 457 No.lu pithos mezar tespit edilmiştir. Yarısı
sunak duvarının kesitinde sağlam korunmuşken diğer yarısı olasılıkla sonradan yapılan 459 ve 466 (basit toprak mezar) No.lu mezarların gömüsü sırasında tahribata uğramıştır. Bu sebeple yarısından itibaren kırıklı bir şekildedir.
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Ancak diğer yarısını sunak mezarın çökme tehlikesi nedeniyle bu yıl açılmamasına karar verilmiştir.
442 No.lu mezarın güneyindeki 459 No.lu mezarın, çalışmalar sonucunda,
doğu-batı doğrultulu basit toprak mezar olduğu, çevresinin düzgün şekilde
örülüp, üst kısmının doldurulması ile oluşturulmuş üst yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Kuzey ve doğu yüzünün düzgün bir sıra izlediği gözlenmiş,
boyutları kuzey-güney yönünde 68-86 cm., doğu-batı yönünde ise 212 cm.
olarak ölçülmüştür. Ortadaki dolgu taşlar kaldırılmış, az sayıda kemik ele
geçmiştir. Ancak mezarın daha da derinde olabileceği düşünülmüş ve mezar
içinde seviye inilmesine karar verilmiştir. Ancak kazı sezonun sonu olması
sebebiyle mezar korumaya alınmış tam olarak açılması bir sonraki kazı sezonuna bırakılmıştır.
458 ve 456 No.lu mezarların güneyinde, 459 No.lu mezarın doğusunda yer
alan aynı tipteki bir diğer mezar da 462 No.lu mezardır. Üst seviyesi 10.12 m.
olan, mezar üst yapısı moloz taşlardan dikdörtgenler prizması şeklinde örülmüştür. Boyutları kuzey-güney yönünde 120 cm., doğu-batı yönünde ise 210
cm. olarak ölçülmüştür. Mezarı açma çalışmaları bir sonraki kazı sezonunda
yapılacaktır.
Kuzey Genişleme III açmasında açığa çıkan 442, 459, 458, 456, 462 No.lu
mezarların sınırladığı küçük bir alanda seviye inme çalışmalarına devam
edilmiştir. 458 No.lu lahdin güneyi, 462 No.lu mezarın kuzeyinde 9.59-9.49 m.
seviyelerinde basit toprak mezar tespit edilmiştir. 464 No.lu olarak adlandırılan mezar doğu-batı doğrultulu, kemikler genel anlamda kötü korunmuş ve
kırılgan yapıdadır. Kafatasının içerisinde korozyonlu bir adet Pergamon (Philetairos) sikkesi bulunmuştur. Ön yüzde: Korinth miğferi giymiş sağa bakan,
Athena başı, arka yüzde, gerilmiş yay üstünde “FILE”, yayın altında, kısmen
korunmuş “TAIROU” yazısı seçilebilmektedir. Ele geçen sikke sayesinde 464
No.lu mezar M.Ö. 243-197 yılları arasına tarihlendirilmiştir.
459 No.lu mezarın kuzeydoğusu, 462 No.lu mezarın kuzeybatısı, 442 No.lu
sunak mezarın güneydoğusunda 466 No.lu bir başka basit toprak mezar açığa çıkarılmıştır. 9.57-9.54 m. seviyelerinde yer alan bu mezardan çenenin sol
yanında bir adet bronz sikke, kafatasının sağ yanında ise bir adet maşrapa ele
geçmiştir. Birey kaldırıldıktan sonra anakaya ile karşılaşılmıştır. İskeletin üst
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seviyesi ile alt seviyesi arasındaki farkın bu kadar az olmasının nedeninin, kafatasının üzerinde yer alan, çatı kiremidi parçasının kafatasına baskısı olarak
yorumlanmıştır.

GÜNEY GENİŞLEME III-IV
Burada yapılan kazı çalışmalarında, DRO duvarı kuzeyi, antik yolun güney hattı boyunca doğu-batı doğrultulu yoğunlaşılmıştır. Daha önceki kazı
sezonlarında tespit edilmiş, ancak kazısı yapılamamış ve 2014 yılı kazı sezonunda yeni açığa çıkanlarla birlikte beş mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlar,
iki pithos mezar (460 ve 461 No.lu mezarlar), iki inhumasyon mezar (455 ve
465 No.lu mezarlar), kiremit mezar (467 No.lu mezar) olarak belirlenmiştir.
İlk olarak 2006 yılı kazı çalışmalarında, Güneydoğu I açmasında açığa çıkarılan DTN taş dizisinin içerisinde derinleşme çalışmaları başlamıştır5. DRO
duvarının kuzeyinde, 443 No.lu lahit mezarın güneydoğusunda yer alan bu
taş dizisinin üst seviyesi 3.90 m. alt seviyesi 3.67 m. olarak ölçülmüştür. Yapılan çalışmalar sırasında 2.67 m. seviyesinde kafatası kemiğine ve kafatasının hemen kuzey bitişiğinde erken Hellenistik döneme ait bir adet, kırıklı
unguentariuma rastlanmıştır (Resim: 10)6. Bu alanda basit toprak gömü olduğu tespit edilmiş ve 455 mezar numarası verilmiştir. Toprağa sırt üstü yatırılmış bireyin gövde kemikleri açığa çıkarılmış, sağ omuz üzerinde bir adet
pişmiş toprak unguentarium, sol kol üzerinde bir adet bronz ayna, kulaklar
hizasında bir çift altın Eros küpe, kaval kemikleri arasından bir adet kemik
obje, bronz aynanın hemen doğu bitişiğinde, sağ kaburga kemikleri üzerinde
bir adet kemik obje, cam aryballos şeklinde kolye boncuğu, açık mavi renkte
kolye süsü boncuk, kemik kolye süs, bronz halka, iki adet gümüş kolye ucu,
gümüş aplik, sol bacak kemiğinin yanında bir adet bronz sikke, iki adet aşık
kemiği ele geçmiştir (Resim: 11). Ayrıca mezarın üst seviyesindeki DTN taş
5
6

G. Polat vd., “Antandros 2006 Yılı Kazıları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 2007, 467-468.
Benzer unguentarium için bkz; C. Samiou, “Hellenistic Graves in Abdera”, Klazomenai, Teos and
Abdera: Metropoleis and Colony, A. Moustaka, E.Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. Ersoy (Edts.),
Thessalonıkı, 2004, s.294, fig. 6, ( İ.Ö. 4. yy. sonu- 3. yy. sonu); S. Rotroff, Hellenistic Pottery: The
Plain Wares, Athenian Agora XXXIII, 2006, 288, Fig.61, pl.51, no.401. (İ.Ö. 300-265); E. Dündar,
Patara Unguentariumları, 2008, İstanbul, Kat No. U31, s.72, Lev.6 (İ.Ö. 4. yy. sonu-3. yy. başı).
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dizisinin dolguları arasında pithos parçalarına rastlanması, olasılıkla mezarın
kazısı yapılırken bir pithosun tahrip edilmiş olabileceğini göstermiştir. Daha
sonra mezar kapatılırken tahrip olan parçalar dolgu toprak arasına karışmıştır. Antik yolun güney hattı boyunca tahrip olan ile birlikte, 460 ve 461 No.lu
pithos mezarların da görülmesi, İ.Ö. 6-5 yy.’larda pithos kullanımının yaygın
olduğunu göstermektedir.
Yukarıda bahsedildiği gibi 460 No.lu pithos mezar, antik yolun hemen güney kesitinde DRO duvarının kuzeyi, 461 No.lu mezarın doğusu, 446 No.lu
mezarın kuzeyinde, 465 No.lu inhumasyonun kuzeybatı bitişiğinde, 443
No.lu lahdin kuzeybatısında yer almaktadır. 3.20 m. üst seviyesinde, doğubatı doğrultulu mezar istinat duvarı ile çevrilmiştir. Düzgün kenarlara sahip bu duvarın güneybatı köşesi tahrip olmuştur. Bununla birlikte pithosun
üstünde yaklaşık 40 cm.’lik kırık bir alan tespit edilmiş, bu kırıktan dolayı
pithosun içi dolmuştur. Bu tahribatın nedeni 465 No.lu mezar olabileceği düşünülmüştür. Ancak mezarın tamamen açılması sonucunda 465 No.lu mezarın basit toprak gömü olduğu ve bireyin başının pithosun güneybatı bölümüne yaslamak suretiyle, doğu-batı doğrultulu şekilde gömünün gerçekleştiği
anlaşılmıştır. Gömünün yapıldığı bu alanda pithosta her hangi bir tahribatın
olmaması, pithosun üst kısmındaki deliğin bu nedenle açılmadığı ihtimalini
yükseltmiştir. 465 No.lu inhumasyon mezar pithosa zarar vermemesine karşın, pithosun istinat duvarını kısmen tahrip etmiştir. 465 No.lu mezarın iskeleti oldukça iyi korunmuş olarak ele geçmesine karşın, mezara ilişkin her hangi
bir hediye belirlenmemiştir. Bu nedenle mezarın tarihi konusunda kesin yargıya varmak mümkün olmamış, yalnızca bireyin başını dayadığı İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen 460 No.lu pithos mezardan daha geç olabileceği belirlenmiştir.
465 No.lu mezar kaldırılıp istinat duvarı içerisinde seviye inme çalışmaları
devam edilmiştir. Üst kısmında yaklaşık 40 cm. çapında bir delik olan 460
No.lu pithosun ağız kısmında iri taşlar ve hafif verev şekilde duran Herme
formlu bir stel ile karşılaşılmıştır (Resim: 12)7. Stelin altının kırık olması olasılıkla ikinci kullanım olduğunu göstermekle birlikte, pithos mezarın yerinin
işaretlenmesi için de kullanıldığını kanıtlaması açısından önemlidir. Mezarın
7

Antandros nekropolisinde ele geçen “herme” formlu mezar stelleri için bakınız; K. Yağız, “Antandros Mezar Taşları”, TÜBA-AR 17, 2014, 129-142.
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stel ile birlikte uzunluğu 235 cm., pithosun kendi yüksekliği ise 190 cm.’dir.
Pithosun çevresinde seviye inme çalışmaları tamamlanıp içinin açılmasına geçilmiştir. Ağızdan ve üstteki kırık alandan açılmaya başlanan pithosun orta
kısımında toprak yumuşak dolgu iken ağız kısmında çok sert ve nemli bir yapıda gelmiştir. Bunun nedeninin pithosun ağız kısmındaki taşların ve ortadaki dolgunun baskısı oluştuğu düşünülmektedir. Pithosun içinde seviye inme
çalışmaları sırasında pithosun üstündeki delik ile hemen hemen aynı hizada,
pithosun yaklaşık yarısına kadar toprak dolu olan kodunda, dolgu toprağının
üzerine yatırılmış bir köpek iskeleti ile karşılaşılmıştır. Pithosun üst kısmındaki delik ve köpek gömüsünün pithos tabanına değil de pithosun gövdesinin
yarısının toprak ile dolmuş olmasından sonra yapılmış olması nedeniyle, bu
köpek gömüsünün pithos gömüsünün orijinal evresinde değil, daha sonraya
ait olduğu anlaşılmıştır. Kemikler kaldırılıp dolgu toprağının atılması sırasında pithosun ağız kısımda çok parçalı ve kırıklı, profili olmayan kötü pişmiş
amphora gövde parçalarına rastlanmıştır. Bu parçaların hemen altında pithosun tabanına yatırılmış, başı pithosun ağız kısmına, yani doğuya gelecek şekilde yatırılmış birey ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13). Genel anlamda iskeleti iyi
korumuş bireyin hemen omuz hizasında gri hamurlu, mat siyah astarları yer
yer korunmuş ve olasılıkla İ.Ö. 6-5. yüzyıla tarihlenen bir hydria ile karşılaşılmıştır. Mezar sahibinin tahrip olmadan ele geçmesi, köpek gömüsünün daha
sonra ve olasılıkla tesadüf sonucu pithos içerisine yapıldığını ortaya koyar.
461 No.lu diğer pithos ise DRO duvarının kuzeyi, 460 No.lu pithosun doğusu, antik yolun güney kesitinde kalmaktadır. Sadece ağız ve gövdesinin
bir parçası görülebilen pithsoun 460 No.lu pithos gibi kırıklı bir şekildedir.
Pithosun istinat duvarı 460 No.lu pithosunki gibi dörtgen değil olasılıkla oval
formludur. Büyük bir kısmı antik yolun altında kalan pithosu açma çalışmaları önümüzdeki kazı sezonunda yapılacaktır.
Ayrıca 460 No.lu mezarın hemen doğusunda, 443 No.lu lahdin kuzeyinde
yer alan ve iki sırası görülen çatı kiremitlerine 467 No.lu mezar adı verilmiştir.
Olasılıkla çatı kiremiti olan bu mezarın üzerinde iri taşlar yer almaktadır. Bu
iri taşların, 467 No.lu kiremit mezarın gömüsü yapımı sırasında, 460 No.lu
mezarın ağız kısmındaki tahribata ait olduğu düşünülmektedir. Mezar gelecek sezon açılacaktır.
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2014 kazı sezonundaki nekropolis çalışmalarında özellikle, AntandrosGargara antik yolunun uzak kuzeyinde, nekropolisin kuzey varoşlarında
gerçekleştirilen bölümünde oldukça yoğun gömü ile karşılaşılmıştır. Ancak
bu gömülerin büyük çoğunluğu doğrudan toprağa yatırılmış basit gömüler
olmakla birlikte, zaman zaman da geleneksel yön birliğinin dışına çıkarak
batı-doğu olarak yatırılmışlardır. Büyük çoğunluğu Hellenistik döneme ait
bu inhumasyonların oldukça özensiz ve hediye içermemesi de özensizliği ile
uyumluluk gösterir. Bu durum, yola yakın gömülerin gelir düzeyi yüksek
kişilere ait olduğu, yamaçta yer alan kuzey sınırına ise, gelir düzeyi düşük
kişilerin gömüldüğünü kanıtlar. Nekropolisin kuzeyinde Hellenistik dönem
ağırlıklı ele geçen mezarlar, genellikle basit inhumasyonlar şeklinde veya çatı
kiremidi mezar iken, Hellenistik dönemde Antandros nekropolisinde aniden
ve yeniden yoğun olarak görülen kremasyon mezarların üzerine genellikle
küçük de olsa bir sunak inşa edildiği gözlenir. Hellenistik dönemin kremasyon veya inhumasyon mezarların ortak hediyesinin “Kharon Mangırı” olduğu anlaşılmaktadır.
Antandros nekropolisinde yeni açılan alanların üstü her yıl olduğu gibi
geçici çatı örtüsü ile kapatılarak doğa şartlarından etkilenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Çok yoğun ve uzun süreli nekropolis olarak kullanımından ötürü oldukça etkileyici bir görünüme sahip Antandros nekropolisinin
yerinde teşhirine ilişkin proje çalışmalarına da başlanmıştır. Ayrıca özellikle
“Antandros Hellenistik Nekropolisi” yayın çalışmalarına da bu sezonda ağırlık verilmiş katalog çalışmasının sonuna gelinmiştir.
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Resim 1: Tablinum tabanı üzerindeki çatı kiremiti yığını.

Resim 2: Tablinum mozik tabanı.
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Resim 3: Tablinum kuzeyindeki basamaklara ait anakaya düzlemesi.

Resim 4: Roma Villası açık avlusundaki su kuyusu.
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Resim 5: Su kuyusundan ele geçen bazı buluntular.

Resim 6: Roma Villası 2014 planı.
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Resim 7: Roma Villası restitüsyon önerisi.

Resim 8: Nekropolis Kuzey Genişleme.
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Resim 9: 456 No.lu mezar.

Resim 10: 455 No.lu mezar.

Resim 11: 455 No.lu mezar buluntuları.
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Resim 12: 460 No.lu mezar.

Resim 13: 460 No.lu mezar iskeleti ve buluntusu.
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THE 2014 JOINT TURCO-ITALIAN EXCAVATIONS AT
KARKEMISH

Nicolò MARCHETTI*

The fourth campaign of renewed excavations and restorations at Karkamış
Höyük, ancient Karkemish (province of Karkamış, Gaziantep; coordinates
UTM zone 37S 412300.00 E, 4076300.00 N; Fig. 1) took place in May-June and
August-October 2014.1 The aim for the 2014 season was to continue to expose
*
1

Nicolò MARCHETTI Department of History and Cultures, Alma Mater Studiorum – University
of Bologna, Piazza S. Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna/ITALY.
The project is directed by the Author on behalf of the Alma Mater Studiorum – University of
Bologna, the University of Istanbul and the University of Gaziantep, with Hasan Peker from
Istanbul University serving as deputy director. Thanks are due, for their financial support, to the
Italian Ministry of Foreign Affairs (DGPS directorate – 6th Office) and the University of Bologna.
To my colleagues Refik Duru, Belkıs Dinçol, Mustafa Özakça and to the colleagues of the Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü in Ankara, especially the Director General, Abdullah
Kocapınar and the Director of excavations and researches, Melik Ayaz, I express my warmest
gratitude for their unfailing advice and support. I am also deeply grateful to our Representatives
Mustafa Metin and then Mehmet Alkan, to Gaziantep Provincial Culture and Tourism director
Ergün Özüslü, to Gaziantep Museum director Yusuf Altın, to Gaziantep Heritage Conservation
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extensively the Iron Age town in order to highlight settlement dynamics and
material culture patterning through space and time and, at the same time,
pursue monuments conservation and public presentation of the site. Although the so-called Lower Palace area remained the focus of our investigations
and we progressed in the understanding of its layout (area C), excavations
were carried out also in five other areas (A, G, L, N, P) and in the Yunus necropolis,2 the main results being outlined below.
In Area G we completed the deep sounding in the lower town started in
2012, from which we obtained a continuous ceramic sequence of great usefulness also in a regional perspective. Below the lowermost phase reached in
2013 (represented by road L.2337 with hearth H.2336), which was the earliest
one dating from LB II, we exposed a series of cobbled open surfaces spanning
the LB I (L.3825, L.3830 and L.3831), the MB II (L.3835) and finally the MB
I (L.3836), lying directly above virgin soil (Fig. 2), which is at 6.5 m. below
surface. The latter discovery is important because it seems to indicate that the
lower town at Karkemish was not occupied during the EBA, a fact which in
turn would date the earthen ramparts to no earlier than the beginning of the
MBA. Further, the continuity in the urban use of this area represents one of
the hints suggesting a remarkable degree of continuity in the urban structure
of Karkemish from the Middle Bronze to the end of the Iron Age and beyond,
to the Hellenistic and Roman periods as well.
2

In addition, we have also made a sounding (area M) in the Inner Town, in which we exposed
part of a late antique building with a stratigraphy spanning the 3rd to the 8th century AD, and
some work along the Roman colonnaded street, which clarified its construction technique, and
south of area M, where a late antique 12.5 deep well was investigated (area R). As for the Yunus
necropolis, a detailed report will be presented elsewhere: in 2014 we mainly checked the fringes
of the upper plateau lying within the boundaries of the modern cemetery, retrieving some Iron
II, III and Roman burials. A preliminary observation relates to the fact that the necropolis seems
to have expanded itself – in general – from the south towards the north and north-east, with Iron
Age cremation burials almost disappearing towards the north-east, where instead Roman inhumations are found next to stone offering tables of a typology different than the dominant one at
Yunus, possibly representing a late development of that type. Finally, we have started – within
an anthropological perspective aiming at investigating the recent past of the site too (cf. also area
L below and Marchetti 2014b: 31) – the excavation of the 19th and 20th century AD mill, well
known from the old Karkemish reports (cf. Marchetti 2014b: 35, figs. 18, 27), which is located
immediately outside of the lower town, north of the “Mill tower.” For preliminary reports and
studies, cf. Marchetti 2013; 2014a; 2014b; 2014c; 2015; et al. 2012; Marchetti, Peker 2014; Dinçol et
al. 2014a; 2014b; Adamo, Cappuccino 2014; Bitelli et al. 2014; Marchesi 2014; Peker 2014; Pizzimenti 2014; Zecchi 2014.
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We have recovered extensive evidence of LB I occupation with an associated destruction level in different fields in the Lower Town, both in 2013 (in
areas D and H) and in 2014 (in areas A and P). We tentatively connect this
evidence with the conquering of Karkemish by the Hittite king Suppiluliuma
in the 14th century BC, who spared the acropolis temples, but devastated the
lower town (Guterbock 1956: 95-96). In area A East, immediately to the northwest of the Great Staircase and the Royal Gatehouse on top of it, we have carried out a small scale excavation in order to begin studying with a sufficient
horizontal exposure the stratigraphy of the earlier phases of the mound. Beneath a series of Iron II-III floors, we exposed a room with a fireplace and smashed pottery on the floor (L.4465; Figs. 3-4), a doorway with insets (L.4476) and
part of a second room to the north, belonging to a building with white-washed mudbrick walls, probably a wealthy residency, sealed by a thick burnt
layer. To the north, on the mound slope (area A North), outside of and along
the barbed wire of the military fencing of the acropolis top, we proceeded to
surface scraping and to a small sounding: we exposed a mass of mudbricks,
partly in situ and partly collapsed, which the few sherds retrieved seem to
date to LB I, as well as some circular features set at regular distances which
may be provisionally interpreted as post-holes, which were presumably part
of a mudbrick fortification wall.3
A new area (P West) was opened on both sides of the modern asphalt road
entering the site for ascertaining the very complex architectural sequence,
which Woolley exposed there and dated to no earlier than the Iron Age,4 checking the relations of the Gold Tomb, discovered in 1920, with the area around
it, as well. To the north of the road, we exposed some remains of the NorthWest Fort, but in a much dilapidated state (which did not allow us to check
its precise date yet). To the south-east of that building, in a sounding, we
3

4

One may compare this feature with those identified by British excavators in trench B along the
northern flank of the mound (Woolley, Barnett 1952: 209, fig. 84): Woolley implies that a very
high and thick mudbrick defence structure (which he dated to his Middle Hittite period, i.e. to
the 2nd millennium BC in general) was connected with some mudbrick casemates (ibid., fig.
84 sub 8 and B), which were subsequently covered by a stone fortification wall, dating no later
than the Late Hittite period, but in fact possibly earlier (ibid., fig. 84 sub 4 and A). A very similar
situation is found in our area A North: during the Iron Age, at the latest, two rectangular stone
towers were directly laid, almost with no foundations, over the earlier mudbrick fortification
system.
Cf. Woolley 1921: 63-69, pls. 7-9.
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exposed a thick SW/NE wall (W.4122) with associated cobbled floors (L.4127
and L.4131), dating from LB I. This feature cannot be interpreted precisely
yet: it must have been connected with some early fortification system and its
relations with the North-West Fort need still to be ascertained. Just above this,
around the approximate location of Woolley’s “Gold Tomb”, we exposed an
LB II level (F.4116 and F.4118) in which one red slipped bowl, placed upside
down (Fig. 6), and a horse skeleton cut into pieces were found (Fig. 5). They
may be interpreted as funerary offerings related with the Gold Tomb,5 seemingly a further hint about the early date of that burial, but more evidence
is necessary yet.6 To the south-west of the asphalt road, along the present cut
in the ramparts, the section was cleaned and studied, revealing two inner
mudbrick walls (W.4106 and W.4107), separated by a pisé fill (W.4108). They
run obliquely towards the north and may thus have been connected with the
oblique wall mapped by Woolley (1921: 67, pl. 8) and ascribed by him to the
“3rd building period” dated from the Iron Age.
The West Gate (area N) had already been extensively investigated by Woolley in 1913-1914.7 After we reopened excavations there in 2013, we concluded
in 2014 the stratigraphical observations which were needed for a detailed phasing of the area (Fig. 7). In the gate, we exposed the previously unexcavated
foundation of the north-westernmost pier (W.4932) and next to it a door socket
made with a reused stone vessel (L.4939). In the middle of the gate, a socketed
stone (L.4938) must have served as a stopper for the wooden gates (Fig. 8).8
5

6

7
8

The zooarchaeological study was carried out by Elena Maini of the University of Bologna. Hasan
Peker calls my attention to an Imperial Hittite royal funerary ritual – actually the one described
in the text relates to that for a king of Karkemish, Šarrikušukh, whose body was brought back to
Hattusa – foreseeing the burial of horses and/or mules and the stripping of inlaid objects (van
den Hout 1994: 55, 67-68, also for references to the Osmankayası necropolis).
Cf. Woolley 1921: 68, pl. 8; Woolley, Barnett 1952: 250-257, pls. 63-64. The objects from the tomb
were already recognized as being of Imperial Hittite date by Woolley himself (ibid., pp. 256-257),
a dating generally accepted in later scholarship, but the urn and the layer in which it would have
been found were firmly attributed by him to the 7th century BC (Woolley tried to reconcile this
discrepancy through a typically ingenious, but groundless explanation): the latter conclusion
may now be cast in doubt by our own findings.
Cf. Woolley 1921: 73-80, figs. 15-16, pls. 10-11: a.
The limited amount of pottery retrieved on the inner cobbled floor L.2652 of the gate, which had
not been reached by Woolley, dates from Iron II, but this does not conclusively prove its latest
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Our main field of operations continued to be area C, encompassing the
King’s Gate and Katuwa’s Palace, which we have subdivided into various
topographical sectors (for ease of reference, a unified account is offered here).
After working out the detailed stratigraphical sequence for this area in 2013,
we proceeded to open extensive areas in 2014, recovering a coherent set of
data about the architectural layout through different phases of the Iron Age,
notwithstanding heavy pitting from the early Islamic villages which rested on
top of the ruins of the Roman fora (Fig. 9). The earliest phase is represented
by a large building – presumably having a public function – with mudbrick
walls, which was sealed by the King’s Gate and Katuwa’s Palace and seems to
have been abandoned, judging from the paucity of materials retrieved, with
sherds being very early Iron II or late Iron I in date, this remaining a terminological matter until substantial Iron I deposits are excavated at the site. To the
west of the King’s Gate, we exposed a sequence of cobbled courtyards (L.929
and L.3667), delimited by walls (Fig. 10), which may be correlated to the core
of this protopalatial compound lying farther to the east (represented by four
rooms and a toilet made of baked bricks dug in 2013 to the south-east of the
King’s Gate). Investigating this substantial complex will be one of the aims of
the next campaigns.
Inside the palace of Katuwa (of which the Herald’s Wall and the Processional Entry represent the northern and western façades respectively), we identified several rooms with a complicated stratigraphy from the Iron II and III
periods, with extensive damages due to later superimpositions. The palace
in fact is best described as being a compound made up of different sectors
or pavilions. While the northern unit has been explored in previous years, in
2014 we begun exposing the southern one (Fig. 11), of which before we had
only dug the northernmost limit. A courtyard paved with square limestone
phase of use, since upper refurbishments may have been removed during early 20th century AD
excavations. The Iron III drain (D.2636 / D.4934), which lay under the 15-m-thick “blocking”
mudbrick wall (W.2683+W.2684+ W.2628 / W.2655), could only be traced until halfway between
that wall and the gate. Further to the west it must have been cut by a vaulted “drain” of Roman
date (D.2600 / D.2637), which tunnels through Iron age remains – running parallel, in part, to
D.2636 – and which in fact rather seems to be a sort of aqueduct carrying water into the city (it
was uncovered by us farther to the east of the West Gate), on the basis of the slightly sloping
elevations of its inner floor.
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slabs (L.2744; Fig. 13 bottom layer) could be entered through doorways in the
north (L.3219) and east (L.5344) boundary walls, as indicated by door sockets.
To the south of the courtyard there was a large rectangular room (L.5085), the
northern side of which was lined with two sculpted limestone orthostats in
situ, featuring a procession of gazelle-bearers. A third slab, of similar subject
but made of basalt, was found in a pit of Islamic date less than 2 m. away:
it was certainly taken from the gap present between the two limestone orthostats, because of its proximity and its size perfectly fitting into the lacuna.
These three orthostats (KH.14.O.890, KH.14.O.892, KH.14.O.889 from west to
east; Fig. 12) are very similar to those of the Processional Entry, but smaller
and of a higher style.9 Another two sculpted orthostats were found in secondary contexts.10 The western boundary of the palace made a sharp turn when
it met the impressive stone paved roadway (L.2949; Fig. 11), which from the
King’s Gate went south (probably towards the Inner South Gate, since this
same roadway, there called L.4685, has also been found by us further to the
south, cf. Fig. 9 bottom).
After the Assyrian takeover of the town in 717 BC, this articulated building
was adapted to become the “Palace of Sargon, king of the world, king of Assyria,” which was instead sought by earlier excavators on the acropolis rather
than in the Lower Town.11 This is now proved by the discovery of a complete
baked brick with three cuneiform legends of such texts carved by the hand
(found directly over an Iron III cobbled floor L.5105 to the north-east), in addition to a second inscribed brick fragment found in the vicinities, although in a

9

The three in situ orthostats (including the one placed back into its central place by us, Fig. 12)
show the chromatic alternance in the dado already known from the Processional Entry, but they
are different in having a differing number of personages walking right – and not left – i.e. three,
two and four respectively (counted proceeding from west to east).
10 They were reemployed under a Neo Assyrian wall (KH.14.O.891; Fig. 13 left; cf. also Marchetti
2015: cover) and a Persian furnace (KH.14.O.1242), featuring a single and two gazelle-bearers
respectively (they both are visible lying flat in Fig. 9).
11 They initially based their assumption on the fact that one specimen was retrieved in a Hellenistic
layer in the north-west acropolis mound (Woolley – Barnett 1952: 211); other fragments were
subsequently found, however, between the Great Staircase and the Water Gate (ibid., p. 265),
while a single specimen was retrieved to the east of room 1 in the Great Staircase area (ibid., p.
171, pl. 29).
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later stratum (F.3589).12 That the old visual media embedded in the walls were
distasteful to the new occupants is made clear by the fact that the orthostats
were either removed (cf. n. 10 above) or hidden through the construction of a
mudbrick bench with stone foundation (B.5089) against them.13 The old courtyard paved with square slabs was raised by making a new floor made by flat
river pebbles set vertically and forming alternating squares in black and white
(Fig. 13). This is a typical feature known, for example, at Tell Ahmar, Tille Höyük and Ziyaret Tepe (as well as at Ashur itself), but also as far as at Cástulo
in Spain already at the beginning of the 7th century BC: it thus seemingly represents a Levantine tradition. Neo Assyrian hallmarks are nonetheless attested to in the material record (Fig. 14).14 To the east of the main palace complex,
there was a construction built in a peculiar, monumental technique, with the
base of its walls made of limestone curtain slabs set down as foundations too
(W.4350 and W.5113; Fig. 9 right): to the east of it, notwithstanding much disturbance, there was a sort of basalt throne, cut with square edges, next to what
seems – because of a step in the curtain-like wall – to have been the entrance
to the building.15
As for the later phases in this area, the lower chambers of three furnaces (T.4625, T.4626 and T.5346), probably pottery kilns although no wastes
have been found, belonged to the Persian period (Fig. 9 bottom), thus far little
known at the site (cf. also Pizzimenti 2014: 198-199), while more remains of

12 The almost complete brick from the Assyrian floor measures 34x34x10 cm. (KH.14.O.845;
Marchetti 2015: 24, figure on top right). In addition to the other fragment from area C East
(KH.14.O.636), another broken specimen was found among the ruins of the British Museum dig
house in area L (KH.14.O.256), which must obviously be one of the specimens quoted in the preceding footnote. The reading of the cuneiform legends is owed to Assyriologist Gianni Marchesi.
13 Another two low basalt slabs, set into the mudbrick wall and lying next to the easternmost sculpted preserved one, were likely derived from the horizontal sawing in two parts and defacing of
the once following sculpted orthostat (one of them shows a fixing hole on its top).
14 For Ahmar, Tille and Ashur, cf. Bunnens 1999: 620, with references; for Ziyaret, cf. Matney, Rainville 2005: 27-29, fig. 8; for Cástulo, cf. García-Gelabert – Blázquez Martínez 1989; Blázquez
Martínez 2006: 89, fig. 3 (I owe these two last references to P. Bartoloni and M. Guirguis, whom
I thank).
15 To the west of those walls, a thick layer of collapsed mudbricks sealed a courtyard of beaten
earth traversed by a drain and having fragments of a smashed basalt orthostat on it, representing
a chimera identical to B.14a of the Herald’s Wall but going in the opposite direction.
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the Roman fora were exposed, although they had been much quarried during
the three phases of Islamic occupation above them.
The excavations in the now-ruined excavation house of the British Museum expedition, in the Inner Town, have now been completed (area L; Fig.
15). In 2014, the south-western side of the excavation house was excavated
confirming the presence of two main floor phases, one from 1912 and 1913
and other refurbishments from 1919 and subsequent years. Behind the living
room with mosaic floor excavated in 2013, a kitchen (L.3765) was exposed: it
was equipped with a large oven made of bricks (Marchetti 2015: 25, bottom
figure), probably an addition from the time in which the house was used as
a military barrack. As in the previous year, we recovered – in addition to a
few Classical objects and several modern fittings – a very large number of
sculpture and inscription fragments from the Iron Age, accumulated there
by British excavators and later, when the Turkish military barracked in the
house after July 1920, reused as filling materials in benches or between floors
or simply thrown out of the windows, creating heaps along the façades of the
excavation house.16
As far as our conservation activities are concerned, in addition to the standard protections we routinely apply to mudbrick walls and plastered surfaces (treatment with ethylsilicate), to dry-stone walls (infilling of cracks on
stones with cement-free Mape-Antique plaster) and excavation limits (jute
sandbags), we have painstakingly treated the Neo-Assyrian cobble mosaic
pavement (giving a priority to hardening the sides of the cuts of pits from the
Islamic period, which made the edges of the mosaic crumbling, cf. Fig. 13).
All left-in-situ sculptures were carefully cleaned from incrustations and their
surface cracks have been consolidated. The walls of the British Museum excavation house have been consolidated and door jambs redressed, since fallen
original masonry could be clearly distinguished (this practice, however, is almost never followed by us for ancient monuments, with exceptions as the one
described in n. 9 above). Tourist visit paths for the forthcoming archaeological
16 In total, we recovered 219 hieroglyphic inscriptions (of which 77 had been previously published)
and almost 800 fragments of sculpture (86 were collected on the surface in 2011, 20 came from
the 2012 sounding, 274 and 414 were found in the 2013 and 2014 seasons, respectively).
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park at the site have been completed on the ground by installing along both of
their sides aluminium poles with a fencing made of steel wire.17
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Fig. 1: Georeferenced topographic map of Karkemish with excavation areas (solid black structures were surveyed by Woolley,
with a few ground control points of ours in the Northern and
River walls only).

Fig. 2: The deep sounding in area G cutting through Iron III to Middle Bronze I floors,
view from south-west; the worker stands on bedrock.
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Fig. 3: LB I floor with smashed pithos KH.14.P.13/1 on floor L.4465 in foreground, view
from north-west, area A East; in central background, the Royal Gatehouse at the
head of the Great Staircase.

Fig. 4: LB I pithos KH.14.P.13/1 from F.3424 in area
A East, h. 104.5 cm.
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Fig. 5: LB II layer with dismembered horse skeleton near
presumed retrieval spot of the “Gold burial” (marked by the wooden peg), view from south, area P
West; emerging flat stone in foreground belongs to
an underlying LB I wall (W.4122).

Fig. 6: LB II red slip bowl KH.14.P.608/1 from F.4116 in area P West, diam. 34.2 cm.
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Fig. 7: Composite plan of the West Gate of the Inner Town, area N.

Fig. 8: The West Gate, view from west, area N; note on the left the Roman acqueduct
(D.2600) tunneling through Iron Age remains, next to it in left foreground newly
found NW pier foundation (W.4932), door socket (L.4939) and socketed stone
(W.4938) of the West Gate, in central background Iron III stone drain (D.2636) under “blocking” mudbrick wall.
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Fig. 9: Digital 3D orthophoto of area C at the end of the 2014 season.

Fig. 10: Late Iron I or early Iron II building with cobbled courtyard (L.3667) and mudbrick
wall (W.3660), lying under the King’s Gate, parts of which are visible to the left,
next to the concrete trace of a Roman wall of the Forum (another wall with some
elevation preserved from this later phase is visible in background), view from
north, area C West.
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Fig. 11: The southern building in Katuwa’s palace area, view from west, area C South; in foreground street L.2949, in middle background room L.5085 with sculpted orthostats.

Fig. 12: Three orthostats with gazelle-bearers in room L.5085, dated to period of the ruler Katuwa,
view from south-east, area C South.
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Fig. 13: Neo Assyrian mosaic floor made of river pebbles forming squares alternating in
black and white, end of the 8th century BC, view from south, area C South; note
underneath it the late 10th century BC courtyard (L.2744) made of limestone slabs.

Fig. 14: Neo Assyrian jar KH.14.P.782/1
from F.4265 in area C South, h.
26.3 cm.
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Fig. 15: Digital 3D orthophoto of the British Museum excavation house in area L at the
end of the 2014 season.

2014 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZILARI
JAPON ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Sachihiro OMURA*
2014 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına 22 Haziran-05 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisi olarak Hacıbektaş Müzesinden arkeolog Nevin Kaya
görevlendirilmiştir.
1. KAZILARIN AMACI
2014 yılı Kaman-Kalehöyük kazı çalışmalarının amacını her zaman olduğu gibi iki noktada özetleyebiliriz. Birincisi 1986 yılından 2013 yılına kadar
incelenen, kuzey açmadaki kültür katlarının esas ve tali evrelerini saptamak
ve böylece höyüğün stratigrafisini daha ayrıntılı olarak öğrenmek, ikincisi,
güney açmada saptanan IIc ve IId katlarının mimari eserlerini bir bütün halinde öğrenmek ve bunların altında beklenen M.Ö 2. binin mimari eserlerini
incelemektir.
Kaman-Kalehöyük, kuş uçumu Ankara’nın yaklaşık 100 km. güney-doğusunda, eski Ankara-Kayseri yolunun hemen kenarında, bereketli arazinin
tam ortasında yer almaktadır.
Bugün burada size kuzey açmadaki stratigrafi çalışmalarını, güney açmadaki IIc, IId ve III. katın mimari kalıntılarını ve iki açmadan ele geçen bazı
eserleri göstermek istiyorum.
2. KAZI ALANLARI
2014 yılında, kuzey açmada 7 plankarede, güney açmada 14 plankarede
çalışmalara devam ettik (Resim: 1).
*

Sachihiro OMURA,
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3. KUZEY AÇMANIN STRATİGRAFİSİ
Kaman-Kalehöyük’te günümüze kadar sürdürülen kazılarda, kuzey
açma’da, Osmanlı Döneminden Eski Tunç Çağına kadar inilmiştir. Bunlar
yukarıdan aşağıya doğru şöyle sıralanmaktadır. Birinci kat, 14-17. yüzyılları,
yani Beylikler, Bizans ve Osmanlı Dönemini, İkinci kat, M.Ö. 12. yüzyıldan
M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden Demir Çağına, üçüncü kat,
M.Ö. 20. yüzyıldan M.Ö. 12. yüzyıla ait Orta-Geç Tunç Çağına ve M.Ö. 3 bin,
yani Eski Tunç Çağını temsil eder.
4. KUZEY AÇMA ÇALIŞMALARI
2014 yılında kuzey açmada, IIa-Geç Demir Çağ, IId-Erken Demir Çağ, IIIc
-Asur Ticaret Kolonileri Çağı, IVa -Eski Tunç Çağından Orta Tunç’a kadar
süren kısa dönem-geçiş dönemi ve IVb, yani Eski Tunç Çağına ait mimari
kalıntılar üzerinde çalışmalara devam edilmiştir.
4-1 IIa Katına Ait Mimari Kalıntılar
Geç demir çağı ve erken demir dönemine ait kazılar XVIII, XIX ve XX.
açmalarda yapıldı.
2013 yılında bu 3 plankarelerde geç demir çağına ait mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştı. Bunlar pek sağlam değil idi. Ancak bu binaların üzerinde bir
kaç tane ocak ve bunlar ile beraber taş kalıbı, maden cürufları ele geçmişti.
Buna göre, mimari kalıntıların fonksiyonundan bu binanın maden atölyesi
olduğunu söyleyebiliriz.
2014 yılı kazı çalışmalarına geçen yıl tespit edilen bu maden atölyesi kaldırılarak başlanılmıştır. Bazı zayıf duvarları yapılar tespit edilmiştir. Burada Kaman-Kalhöyük IIc kat, yani M.Ö. 8 yüzyıllarına ait boyalı seramikler
bulunmuştur. Ancak bu zayıf duvarların güneyinde yangın tabakaya rastlanılmıştır. Bu yangın tabakasında Kaman-Kalehöyük’ün IId katı, yani erken
demir çağına ait seramikler ele geçmiştir. Kuzey açmadaki doğu kesitte bu
yangın tabakasının kuzey’e doğru devam ettiği görülmektedir. Geç demir çağının mimari kalıntıları kaldırıldıktan sonra, Orta Demir Çağ ve Erken Demir
Çağına ait tabakalara ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
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4-2 Orta Tunç, Geçiş ve Eski Tunç Çağı Mimari Kalıntıları
2013 yılında, kuzey açmanın en derin yerinde Orta Tunç, Geçiş ve Eski
Tunç üzerinde kazı çalışmaları yapılmıştır. 2014 yılında da aynı açmalarda
kazı çalışmalarına devam edilmiştir.
2014 çalışmalarında; IIIc-Asur Ticaret Kolonileri Çağı, IVa-Geçiş Çağı ve
IVb-Eski Tunç Çağı üzerinde kazılara devam edilmiştir. Geçen yıllarda açığa
çıkarılan IIIc katına ait mimari kalıntılar kaldırılmaya devam edilmiştir. Asur
Ticaret Kolonileri Çağına ait mimari kalıntıların bir kısmı kalmış ve diğer bütün mimari kalıntılar tamamen kaldırılmıştır. Burada açığa çıkarılan mimari
kalıntıların bazı kısımları IVa kat, yani geçiş çağı ve IVb katı-eski tunç çağının
son safhasıdır. IIIc katının en erken safhası olarak düşünülen tabakada bronzdan bir orak ve gaga ağızlı testi tespit edilmiştir.
Geçen yıllarda yapılan çalışmalarda, IV. açmada yangın tabakasına rastlanılmıştı ve 2013 yılında bu açmada temizleme işleri yapılmıştır. Bu yangın
tabakasının üzerinden toplanan üç torba karbon malzemenin analizi Japonya
da yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre; Birincisi M.Ö. 2126-1980 ikincisi M.Ö. 2124-1977, üçüncüsü ise M.Ö. 2141-2037 olarak göstermektedir Buna
göre, bu yangın tabakasını, IIIc katı, Asur Ticaret Kolonileri Çağından önceki
tarihe, yani IVa katı-geçiş çağına tarihlemek mümkündür. Geçen yıl bu yangın tabakasında altın bir küpe ele geçmiştir.
2014 yılında bu yangın tabaka kaldırılarak kazıya devam edilmiş ve burada sağlam mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Burada W34 ve W36 duvarlarından oluşan R448 odası ve bu odaya bitişik halde olan R326 odası ortaya
çıkarılmıştır. Bu mimari kalıntılar şiddetli yangın geçirmiştir. Sağlam taban
üzerinde çatıdan düşmüş hatıllar ve bunun yanında H356 No.lu yaklaşık 1 m.
çapında, yuvarlak bir ocak ve seyyar ocağın ayakları parçası tespit edilmiştir.
Bunlar ile beraber taban üzerinde çanak-çömlekler ele geçmiştir. Bu odalardan ele geçen seramikler el yapımıdır.
Ele geçen malzemeler ve bir üst tabakadan toplanan karbon analizlerinin
sonuçlarına göre, R326 ve R448 odalarının mimari kalıntılarının IVa katından
biraz eski, yani IVb katı-Eski Tunç Çağına ait olduğunu düşünmekteyiz.
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5. GÜNEY AÇMANIN ÇALIŞMALARI
Güney açmadaki amacımız IIc ve IId katlarının mimari eserlerini bir bütün
halinde incelemektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, Güney açmada
Osmanlı, Demir Çağ ve Orta Tunç Çağı kültür tabakaları açığa çıkarılmıştır
2012, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında, IIc ve IId katları üzerinde çalışmalara devam edilmiştir. Burada gördüğünüz gibi, geçen
yıllarda yapılmış kazılarda IIc katı-birinci yapı katı olarak bodrum halinde
mimari kalıntıları tespit edilmiş ve bu bodrum yapıları IIc katı-ikinci yapı katının mimari kalıntılarını bozarak inşa ettiği anlaşılmaktadır.
Bunların altında IId katının mimari kalıntıları açığa çıkarılmıştır. IId mimari kalıntıların özelliği şunlardır. Tek veya bir kaç odadan oluşmakta, ve
duvarların içinde, tabanda ahşap direklerin çok kullanıldığını, bazı odaların
köşelerinin oval olduğunu söyleyebiliriz ve şimdiye kadar yapılan kazılarda
bu açmalarda 5 yapı katı olduğu anlaşılmıştır.
2014 yılı çalışmalarında bu IId katının mimari kalıntıları tek tek kaldırıldıktan sonra, IId katının çok zayıf mimari kalıntılarına, R187, R211 ve R215
No.lu odalarda rastlanılmış ve bol sayıda direk izleri tespit edilmiştir. Mimari
kalıntıların bu kadar zayıf olmasının sebebi, bir üst tabakadaki mimariler inşa
edilirken bu tabakadaki mimarileri tahrip etmesidir.
Burada gördüğünüz gibi, R187 No.lu oda inşa edilirken, R211 ve R215
No.lu odaları bozduğu anlaşılmıştır. Bunların batısında R225 olarak adlandıran sanki bir koridor gibi yassı taşlar ile döşenmiş mimari kalıntıya rastlanılmıştır. Bu koridorun üzerinde sanki alçı ile sıvanmış gibi beyaz bir taban
tespit edilmiştir. Bu koridor şeklindeki bu kalıntı, R215 odası tarafından bozulduğu ve R215 No.lu odadan eski olduğu bellidir. Ancak bu koridor kalıntısının fonksiyonun ne olduğu çözülememiştir.
R211 ve R215 No.lu mimari kalıntıların doğu açmasında da IId katının
R213 No.lu zayıf mimari kalıntılarına rastlanmıştır. Bu IId katın mimari kalıntılarını çöp çukurlar ile bozulmuş ve W26 No.lu duvarın hemen yanında
Id katının mimarilerinin özelliği olarak düşünülen direk çukurları tespit edilmiştir.
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Bu IId katının mimari kalıntıları kaldırıldıktan sonra, taş duvarlar açığa
çıkarılmıştır. Bu mimari kalıntılar, plan bakımından şimdiye kadar güney
açmada tespit edilen IId mimari kalıntılarına hiç benzememektedir. Burada
doğu-batı istikametinde 15 m. uzunluğunda bir sağlam duvara dayanarak
bir kaç oda meydana çıkardık. Bu mimari kalıntıların altında kuzey açmada
devam eden IIIc katın yangın tabakası da görülmektedir ve geçen yıl tespit
edilen mimari kalıntılar bu yangın tabakasının üzerinde yer almaktadır. Bu
doğu-batı istikametindeki mimari kalıntılar IIIc katından yeni, IId katından
bir önceki döneme ait olabileceğini, yani geç tunç çağına ait olduğunu düşünmekteyim. Ancak bu tabakanın Demir Çağ çukurları tarafından bayağı
bozulduğu anlaşılmıştır.

6. BULUNTULAR
2014 yılı kazı çalışmalarda, demir, orta-geç ve eski tunç çağına ait malzeme bol miktarda ele geçmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Bronzdan yapılmış Demir Çağına ait bir mühür, Eski Tunç Çağına ait
bronzdan bir mühür, saç tokası, iğne ve Demir Çağına ait bronzdan bir okucu, demirden okucu, bronzdan fibula, ağırşaklar, boyalı seramiklerden bir
ağırşak, camdan boncuklar ve ayak biçiminde bir akik mühür, kemikten aletler, Demir Çağına ait kaşık, kırmızı astarlı, tek kulplu, emzikli çaydanlık, kırmızı astarlı, çok iyi perdahlı bir kâse, gri seramikler ve Eski Tunç Çağına ait
seramiklerden oluşmaktadır.
2014 yılında kazıdan çıkan 126 adet envanterlik eser ile 120 adet etütlük
eser Kalehöyük müzesine teslim edilmiştir. Bakanlık temsilcisi 5 Eylül 2014
tarihinde kazı evinden ayrılmıştır.

7. SONUÇ
2014 yılı çalışmalarının sonucu olarak şunları söyleyebiliriz. Kuzey
Açma’da IVb katına, yani Eski Tunç Çağına tamamen girmiş durumundayız.
Yukarıda izah ettiğim gibi, bu sezon tespit edilen mimari kalıntıların üzerindeki karbon malzemenin analizlerine göre, yaklaşık olarak M.Ö.2130 yıl civa-
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rına tarihlendirdiğin göre, şimdi kazılan mimari kalıntıları biraz daha eskiye
tarihlendirmek mümkün olacaktır. Bundan sonraki Kaman-Kalehöyük kazı
çalışmalarında, Eski Tunç Çağının stratigrafisini tespit edip Kalkolitik Dönem
üzerinde durmak istiyorum.
Güney Açmada, bundan sonra çalışmalarda, IId katın mimari kalıntılarını
tamamen kaldırarak, geç tunç çağının kültür katı üzerinde durmak istiyorum.
Buna göre, Geç Tunç Çağı ile Erken Demir Çağın arasındaki ilişikleri açığa
çıkartmak istiyorum.
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Plan 1: Topografik açma planı.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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DIDYMA 2014
Helga BUMKE*
Hüseyin CEVİZOĞLU
Elgin von GAISBERG
François BERTEMES
Aylin TANRIÖVER
Die vom Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Istanbul, getragene und von der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen genehmigte
Grabungs-, Restaurierungs-, Site Management- und Aufarbeitungskampagne
in Didyma fand unter der Leitung von Prof. Dr. Helga Bumke der Universität
Halle-Wittenberg in der Zeit vom 21. Juli bis zum 3. Oktober 2014 statt. Die
Grabungsleitung hatte Prof. Dr. Helga Bumke von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg1, die wesentlich unterstützt wurde von dem Kazı
*

1

Prof. Dr. Helga BUMKE, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Seminar für
Klassische Archäologie, Universität Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 12, 06099 Halle, Deutschland/ALMANYA.
Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU, Ege Üniversitesi, Arkeoloji, Bölümü, 35100-İzmir/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Elgin von GAISBERG, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung, Deutschland/ALMANYA.
Prof. Dr. François BERTEMES, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Prähistorische Archäologie, Universität Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 12, 06099 Halle, Deutschland/ALMANYA.
Dr. Aylin TANRIÖVER, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Seminar für
Klassische Archäologie, Universität Halle-Wittenberg, Deutschland/ALMANYA.
Unter der Projektleitung von Prof. Dr. Helga Bumke sowie Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu nahmen
folgende Mitarbeiter an der Kampagne teil: A) Restaurierungs- u. Konsolidierungsmaßnahmen
am Apollontempel: Christoph Kronewirth (Leitung, Steinmetz, Restaurator) und İsmail Çelimli
(Steinmetz, Restaurator); B) Restaurierungs- u. Konsolidierungsmaßnahmen an der Umfassungsmauer des Tempelareals: Dr. Dipl.-Ing. Martin Bachmann (DAI Istanbul, Architekt), Dipl.-Ing.
Duygu Göçmen (Architektin); C) Arbeiten zum Site Management von Didyma unter der Leitung
von E. von Gaisberg mit Dipl.-Ing. Maike Kohnert M.Sc (Architektin, Technische Universität
Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung); D) Sondagen im Rahmen des Site Managements
und für Publikationen: 1.) Sondagen: a) DAI-Projekt „Forschungen zur Heiligen Straße“ unter
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Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu, Dr. Aylin Tanrıöver, Prof.
Dr. Elgin von Gaisberg und Prof. Dr. François Bertemes. Als Vertreter der
türkischen Regierung begleitete und unterstützte Cengiz Aslantaş vom İzmir
Museum die Arbeiten, wofür ihm herzlich gedankt sei. Darüber hinaus gilt
den Mitarbeitern des Miletmuseums und vor allem der derzeitigen Direktorin
Hasibe Akat unser großer Dank, die auch in diesem Jahr die Didymagrabung
in jeder Hinsicht beraten und gefördert hat. Für die M.Ö. glichkeit, in Didyma arbeiten zu können, sind wir der Generaldirektion für Kulturgüter und
Museen des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus zu großem
Dank verpflichtet.
Die Schwerpunkte der Kampagne 2014 lagen auf der vom Deutschen
Archäologischen Institut finanzierten Sicherung der Umfassungsmauer des
Tempelareals, der Konservierung und Restaurierung des Apollontempels sowie der ebenfalls vom Deutschen Archäologischen Institut getragenen Realisierung eines neuen touristischen Erschließungsplanes für Didyma (Site-Management). Im Rahmen der Arbeiten für die Umsetzung des neuen Sitemader Leitung von H. Cevizoğlu: Julius Roch BA (Student, Universität Halle), Başak Löklüoğlu
BA und Arzu Özkan (Studenten, Ege Universitesi Izmir); b) Projekt der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste „Kulte im Kult“ unter der Leitung von H.
Bumke: Dr. Jan Breder, Dr. Ivonne Kaiser (Archäologen, Universität Halle), Jan Köster MA, Lisa
Hegewald BA, Leonhard Brey (Studenten, Universität Halle) sowie Dipl.-Ing. Juliane Goischke
M.Sc (Architektin, Vermessungsingenieurin), Dipl.-Ing. Konstantin Wächter M.Sc (Architekt);
c) Projekt Tavşan Adası unter der Leitung von F. Bertemes: Brigitte Schiefer-Kutzschrad MA
(Archäologin, Universität Halle), Jonathan Schulz BA (Student, Universität Halle). E) Geophysikalische und geoarchäologische Untersuchungen: Prof. Dr. Helmut Brückner (Geoarchäologe,
Universität Köln), Saskia Franz und Jaqueline Stöcker (Studentinnen, Universität Köln), Dr.
Stephan Dreibrodt (Geoarchäologe, Universität Kiel): F) Arbeiten in den Depots des Grabungshauses: 1.) Bearbeitung der Funde aus älteren und den aktuellen Grabungen: F. Bertemes, H.
Cevizoğlu, Dr. Karin Hornung-Bertemes (Archäologin), I. Kaiser, Dr. Gudrun Klebinder-Gauss
(Archäologin, Universität Salzburg), Dr. Bettina Reichardt (Archäologin, Universität Halle), Lisa
Berger M. A. (Archäologin, Universität Köln), Katja Focke, MA (Archäologin), Karoline Lölhöffel von Löwensprung, M.A. (Archäologin, Deutsches Archäologisches Insitut Zentrale, Berlin),
Georg Pantelidis, M.A. (Archäologe, Technische Universität Darmstadt), Michael Rechta, MA
und Anja Lochner MA, B. Schiefer-Kutzschrad (Archäologen, Universität Halle), B. Löklüoğlu
(Universität Izmir), Marie Sophie Munack BA (Studentin, Freie Universität Berlin), Maria Kluge,
J. Schulz (Studenten Universität Halle), 2.) Aufnahme und Bearbeitung von Baugliedern: Dr.
U. Weber (Archäologe, Universität Halle) und K. Wächter, Dr. Aylin Tanriöver, (Archäologin,
Universität Halle), 3.) Photographische Dokumentation: Dieter Morche (Photograph), 4.) Restaurierung von Fundmaterial: Dr. Iliya Iliev (Archäologe und Restaurator), Georgi Iliev, Nicole
Kupitsch (Restauratoren); G) Bearbeitung epigraphischer Zeugnisse: Dr. Sebastian Prignitz (Epigraphiker, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften).
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nagement-Konzeptes wurden in drei Bereichen auch Sondagen durchgeführt.
Parallel zu diesen Arbeiten wurden im Museums- und Steindepot Funde aus
bereits abgeschlossenen und laufenden Grabungen sowie aus den aktuellen
Sondagen aufgearbeitet, dokumentiert und restauriert.

1. Restaurierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen am Apollontempel
Die Restaurierungs- und Konsolidierungsarbeiten am Apollontempel
wurden auch in diesem Jahr unter der Leitung des Steinrestaurators und
Steinmetzmeisters Chr. Kronewirth gemeinsam mit dem Steinrestaurator I.
Çelimli, drei weiteren Fachkräften und einem Lehrling durchgeführt.
Insgesamt konnten 9 Säulen konsolidiert werden (Abb. 1 a-b). Bei den
Säulen B4, C5 und D6 wurden lose Fragmente abgenommen, gereinigt und
mit Kalkmörtel wieder befestigt (Abb. 2 a-b). In einigen Fällen wurden
Edelstahldübel eingesetzt, um lose Fragmente durch Vernadelung zu sichern.
Von Säule J2 wurde in entsprechender Weise die Plinthe konsolidiert (Abb. 3
a-b) und bei Säule A2 ein großes Fragment der ersten Trommel wieder befestigt. An der Säule A1 wurden dagegen nur Risse und Bruchfugen mit Kalkmörtel geschlossen und an die Säule D4, G2 und I2 jeweils neugefundene
Fragmente wiederangefügt. Überdies wurden die Südwand des Zwölfsäulensaals und die Nordantenmauer konsolidiert.
Schließlich konnte auch in diesem Jahr ein anpassendes Fragment der auf
der Besucherterrasse präsentierten weißen Medusa und des Rankenfriesblockes im Tempelareal identifiziert werden. Diese neugefundenen Fragmente
wurden ebenfalls wieder angefügt (Abb. 4 a-b).

2. Sicherung eines Abschnittes der Umfassungsmauer des Tempelareals im
Frühjahr 2014
Die auch Mandramauer genannte Umfassungsmauer wurde während
der Freilegung des Tempels in den Jahren 1906 bis 1913 sukzessive errichtet,
um den Tempel zu schützen. Durch unsachgemäße Ableitung von Regenwasser wurde die Statik der Mauer in einem Abschnitt beeinträchtigt und
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musste durch eine Stahlkonstruktion gesichert werden (Abb. 5 a-b). Diese
Sicherungsmaßnahme wurde mit finanzieller Unterstützung der Theodor
Wiegand Stiftung von Ende April bis Juli 2014 im Auftrag des Deutschen Archäologischen Instituts ausgeführt. Die Anfertigung, Installation und Verankerung dieser Stahlkonstruktion erfolgten auf Grundlage eines Gutachtens
und eines Entwurfes des Ingenieurs Josef Steiner. Geleitet wurden die Arbeiten von den Architekten M. Bachmann und D. Göçmen von der Abteilung
Istanbul des DAI.

3. Geoarchäologische Bohrungen im Bereich der Mandramauer
Im August 2014 wurden dann unter der Leitung des Geoarchäologen H.
Brückner von der Universität zu Köln drei Bohrungen außerhalb des Tempelgebiets durchgeführt, um Aufschluss über die geologische Beschaffenheit
des Geländes hinter der Umfassungsmauer des Tempelgebietes zu erhalten.
Wichtig ist in dieser Hinsicht das Ergebnis, dass in den untersuchten Bereichen über dem Fels eine lehmige rote Verwitterungsschicht (terra rossa)
ansteht, die durch die Einwirkung von Wasser zu einer Art ‛Schmierseife’
wird und bei Belastung, z. B. durch den Verkehr schwerer Kraftfahrzeuge,
das Abrutschen der darüberliegenden Erdschichten bzw. des Geländes und
somit den Hangdruck auf die Umfassungsmauer des Tempels wesentlich begünstigt. Insofern hat der jahrelang durch den Ort geführte Schwerverkehr
ganz wesentlich den Zustand der Umfassungsmauer beeinträchtigt und seine
seit 2010 bestehende Einschränkung ist unbedingt aufrechtzuerhalten.

4. Arbeiten im Rahmen der Umsetzung eines neuen Site Management Planes für
Didyma
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeiten lag auch 2014 auf der weiteren Umsetzung des neuen Site Management-Konzeptes für Didyma unter der
Leitung von E. von Gaisberg, die von M. Kohnert unterstützt wurde (Abb. 6).
Im Vordergrund steht hierbei die Verbesserung der touristischen Erschließung der antiken Stätte durch die Einbeziehung bislang isolierter Gra-
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bungsareale. So bietet sich die antike Stätte dem heutigen Besucher als unübersichtliches Areal dar, da es aus zwei scheinbar unzusammenhängenden,
von der modernen Durchgangsstraße getrennten Kernbereichen besteht: das
Tempelgebiet und der letzte, gepflasterte Abschnitt der von Milet kommenden „Heiligen Straße“ mit ihrer teilweise ausgegrabenen Randbebauung. Ein
Ziel des Projektes ist es insofern, den bisher für Besucher unzugänglichen
und durch eine moderne, in den 1980er Jahren errichtete Schutzmauer abgeschlossenen Bereich der Heiligen Straße sowohl sichtbar als auch zugänglich
zu machen. Als zukünftiger Zugang für Besucher soll das bereits vorhandene
zweiflügelige Tor in der modernen Schutzmauer genutzt werden. Daher wurde 2014 damit begonnen, ausgehend von diesem Tor Wege für die Begehung
des Bereiches anzulegen.
Weiterhin wurde auf einem Abschnitt von 8.30 m. Länge die ca. 100 m.
lange Schutzmauer abgetragen, um den Blick auf die Heilige Straße und somit die antike topographische Situation auch von der modernen Zugangsstrasse zu ermöglichen. Geschlossen wurde der abgetragene Mauerbereich
mit einem Metallgitter, dessen Höhe sich an den angrenzenden Mauerabschnitten orientiert (Abb. 7 a-b).
Ein weiterer Arbeitsbereich des Site Management-Projektes war auch in
diesem Jahr das sog. Tempelgebiet. So wurde die 2013 durchgeführte Typenkartierung der dort während der Freilegung des Tempels systematisch abgelegten Architekturglieder abgeschlossen. Diese Bauglieder sollen nun durch
das neue Besucherleitsystem zugänglich gemacht und durch Informationstafeln erklärt werden, um dem Besucher das Studium antiker Architektur zu
ermöglichen.

5. Sondagen im Rahmen der Arbeiten für den neuen Site Management – Plan
und der Publikationen „Kulttopographie von Didyma“ sowie „Tavşan Adası“
Insgesamt wurden in vier Bereichen innerhalb Didymas Sondagen durchgeführt (Abb. 8). Die Einmessungen dieser Sondagen führte die Vermessungsingenieurin J. Goischke durch, während sämtliche Baubefunde von dem Architekten K. Wächter zeichnerisch dokumentiert wurden. In Bereich A wur-
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den unter der Schnittleitung von J. Breder und L. Hegewald insgesamt neun
Sondagen durchgeführt (Abb. 9). Ziel war es, den Grundriss der im letzten
Jahr unmittelbar nördlich der Moschee freigelegten Reste antiker Fundamente aus hellenistischer Zeit zu klären. Die Rekonstruktion des Baues ist nicht
nur für unsere Kenntnis der antiken Topographie des Heiligtums von größter
Bedeutung, sondern auch für das Site Management-Projekt. Schließlich sollen
die Moschee und ihre Vorgängerbebauung und somit die Geschichte Didymas von der Antike bis heute ein zentraler Bestandteil des neuen Rundganges sein und in einer Schautafel dargestellt und erläutert werden. Durch die
Sondagen konnte die Längserstreckung des Fundamentes ermittelt werden,
deren Südwestecke in SS 14/19 zutage trat. Schließlich konnte seine westliche
Außenseite bis in SS 14-20 verfolgt werden. Dass sich unmittelbar nördlich
dieser Sondage die Nordwestecke des Fundamentes befunden haben muss,
ergab sich aus den Befunden in SS 14-11 und SS 14-16. Während in SS 1411 die Fortsetzung des auch in SS 14-04 freigelegten Querfundamentes in
Erscheinung trat, standen in SS 14-16 auf Höhe der Fundamentlagen ältere
Schichten an, was darauf hindeutet, dass dieser Bereich bereits außerhalb der
Fundamente liegt. Insgesamt kann jetzt auf Grundlage der leider sehr ausgeraubten Fundamentreste der etwa 11,80 m. x 31,60 m. große Grundriss eines
Gebäudes mit einem innenliegenden Querfundament rekonstruiert werden.
Schon der Grundriss lässt sich am plausibelsten mit einem Tempel verbinden.
Dass unmittelbar westlich der Fundamentreste ein Architravblock gefunden
wurde, der zu weiteren Resten eines schon länger bekannten Baus gehört,
dessen Architektur weitgehend derjenigen des Apollonnaiskos entsprochen
haben muss, bestätigt diese Annahme. Auch lassen sich die Ausmaße des
Grundrisses mit der aufgehenden Architektur verbinden.
Im Grabungsareal B im Nordosten des Heiligtums (Abb. 8) waren 2013
unter den Resten einer nach 1923 nicht mehr genutzten und um 1940 abgetragenen christlichen Kapelle Teile eines antiken Fundamentes zutage gekommen, so dass 2014 das konkrete Ziel verfolgt wurde, weitere Befunde für die
Rekonstruktion des Grundrisses, dessen Datierung und die Funktion des zugehörigen Gebäudes zu erhalten. Zu diesem Zweck wurden insgesamt von
I. Kaiser und J. Köster, die von L. Brey unterstützt wurden, neun Sondagen
durchgeführt.
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In den Sondagen SS14/02, SS14/14 und SS14/17 setzte sich das 2013 innerhalb der Kapelle freigelegte Fundament mit bis zu zwei Steinlagen fort.
Es konnte insgesamt auf einer Länge von etwa 10 m. verfolgt werden, seine
ursprüngliche Gesamtausdehnung jedoch noch nicht geklärt werden. Erschwert wurden die Grabungen dadurch, dass die hier niedergelegten Bestattungen das Fundament als Unterlager und auch seitliche Einfassungen nutzten
und dieses zu diesem Zweck teilweise ausgeraubt wurde. Es zeichnet sich
aber bereits ab, dass in diesem Bereich ein größerer antiker Bau gestanden haben muss, der für unsere Kenntnisse der Topographie und Ausdehnung des
antiken Heiligtums und somit auch für den im Rahmen des Site Management
Projektes entwickelten Rundgang mit den Informationstafeln von großer Bedeutung ist.
Im Sondagenbereich C wurden die 2013 begonnenen Untersuchungen zur
Lokalisation der Heiligen Straße im Bereich des Tempels unter der Leitung
von H. Cevizoğlu fortgeführt (Abb. 8). Ziel war und ist es, die Fortsetzung
der Heiligen Straße zu klären, die nordwestlich des Tempels ohne Fortsetzung abbricht. So wurde von H. Cevizoğlu, der von B. Löklüoğlu, J. Roch und
A. Özkan unterstützt wurde, südlich der Moschee auf der modernen Durchgangsstraße eine Sondage (SS 14/10) durchgeführt, da in alten Berichten die
Angabe zu finden ist, dass die Heilige Straße in diesem Bereich wiedergefunden worden sei. Aber auch hier wurden jedoch weder Reste der Pflasterung
noch der darunterliegenden Horizonte angetroffen. Aufgrund der in osmanisch/frühbyzantinischer Zeit erfolgten tiefgreifenden Zerstörungen und der
in jüngster Zeit vorgenommenen Eingriffe kann von einer verläßlichen Stratigraphie des Sondierungsschnitts nicht die Rede sein. Das in der Spätantike
zwecks Nivellierung aufgeschüttete Füllmaterial reichte hier bis zu den unberührten Erdschichten auf dem gewachsenen Felsboden. Die naturbelassene
Form des gewachsenen Felsbodens wie auch das teilweise noch darüber liegende sterile Erdreich weisen jedoch darauf hin, dass der Laufhorizont höher
gelegen haben muss. Insofern können die aktuellen archäologischen Befunde
keineswegs die These stützen, dass die Heilige Straße der trajanischen Ära
oder ihre hellenistische Vorläuferin an der Nordseite des Tempels verlief. So
muß die Verbindung der Heiligen Straße mit dem Tempelareal weiterhin ungeklärt bleiben.
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Im Anschluß an die Arbeiten in Didyma wurden auch 2014 unter der Leitung von F. Bertemes von B. Schiefer-Kutzschrad und J. Schulz archäologische
Untersuchungen auf der nördlich von Didyma gelegenen Insel Tavşan Adası
durchgeführt. Es handelt sich hierbei um einen bronzezeitlichen Handelsstützpunkt, der seit 2006 durch Ausgrabungen systematisch erforscht wird.
Um für die Publikation noch einige Fragen zu klären, wurde im östlichen
Teil der Insel zwischen Alan 1 und Alan 4 eine Sondage durchgeführt. Da bei
früheren Grabungen in Alan 1 eine frühbyzantinische Kirche und in Alan 4
frühbyzantinische Architekturreste freigelegt wurden, galt es, weiteren Aufschluss über die Nutzung der Insel in dieser Zeitphase zu erhalten. Zutage traten Reste von mehreren Mauerzügen sowie Konzentrationen von Ziegelbruch
und Kalkbrocken, die frühbyzantinische Siedlungsaktivität belegen. Die Funde und Befunde deuten zudem darauf hin, dass in diesem Bereich handwerkliche Tätigkeiten verrichtet wurden. So trat im Osten des Schnittes eine kleine
konische „Wanne“ aus gebranntem Lehm zutage. Die sie umgebende Erde
war rot durchglüht und innerhalb sowie nordwestlich der Lehmwanne wurde Aschekonzentration festgestellt. Daher kann angenommen werden, dass
diese Wanne als Feuerherd genutzt wurde. Überdies wurden Eisennägel und
Eisengegenstände gefunden, die Hinweise auf eine Schmiedetätigkeit liefern.
Auch wurden Netzbeschwerer aus Blei gefunden. Insgesamt ist also festzustellen, dass sich die frühbyzantinische Bebauung auf der Insel nicht auf sakrale Funktionen beschränkte, sondern auch eine Siedlung profanen Charakters
umfasste, deren Strukturen aber nur durch eine großflächigere Freilegung der
frühbyzantinischen Schicht erschlossen werden können.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Erforschung von Tavşan Adası wurden von dem Geoarchäologen Dr. Stefan Dreibrodt von der Universität Kiel
auch geoarchäologische Untersuchungen an der nördlich der Insel liegenden
Festlandküste durchgeführt. Hier wurde ein vom Meer freigespültes Profil
dokumentiert und Sedimentproben entnommen. Ergänzende Bohrungen
wurden mit einem Rammkernsystem in einem ca. 400 m. von Tavsan Adasi entfernten Trockental durchgeführt. Ziel ist es, Aufschluß über die holozäne Umweltgeschichte des Standortes zu gewinnen, zum Beispiel über das
Alter der angetroffen Böden und Schichten und deren Ablagerungsmilieu.
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Von größtem Interesse ist hierbei, ob die Ablagerung einer der angetroffenen
Schichten auf den durch den minoischen Santorini-Ausbruch verursachten
Tsunami zurückgeführt werden kann.

6. Fundbearbeitung in den Depots
Parallel zu den Arbeiten im Gelände wurde während der gesamten Kampagne in den Depots älteres Fundmaterial ausgewertet, und die Funde aus
den aktuellen Gabungen wurden inventarisiert, dokumentiert und restauriert.
Von dem Fundmaterial aus den Grabungen auf dem sog. Taxiarchis-Hügel,
wo während vier Grabungskampagnen zwischen 2000 und 2009 ein archaischer Heiligtumskomplex gefunden wurde, bearbeitete B. Reichardt die attisch-schwarzfigurige Keramik, K. Lölhöffel von Löwensprung, M. A. die sog.
Fikellura-Keramik, I. Kaiser die spätgeometrische und früharchaische Feinkeramik und G. Klebinder-Gauss die Objekte aus Bronze. Das Fundmaterial aus
den aktuellen Grabungen in Bereich A und B wurde von G. Pantelidis und
B. Reichardt mit Unterstützung durch L. Berger, M. Munack sowie J. Schulz
und das aus der Grabung in Bereich C von H. Cevizoğlu mit Unterstützung
durch B. Löklüoğlu und A. Özkan aufgenommen und bestimmt. Überdies
haben B. Reichardt und G. Pantelidis ein Keramikwaren-Referenzsystem für
die Einordnung und Bestimmung der Keramik aufgebaut. Älteres und neueres Fundmaterial von Tavşan Adası wurde unter der Leitung von F. Bertemes
und K. Bertemes-Hornung von K. Focke, M. Rechta und A. Lochner mit Unterstützung durch M. Kluge und J. Schulz bearbeitet. Die Restaurierung der
Funde lag in den Händen von I. und G. Iliev, G Iliev sowie N. Kupitsch.
Des weiteren nahm U. Weber die in den Depots aufbewahrten Architekturglieder des zweiten Naiskos auf, um den Bau zu rekonstruieren. Unterstützt wurde er hierbei von dem Architekten K. Wächter, der diese zeichnerisch dokumentierte. A. Tanrıöver sichtete und dokumentierte die Bauglieder des sog. Prophetenhauses, um den seit 1913 vermehrten Bestand im
Hinblick auf die Rekonstruktion des Baues zu erfassen.
Schließlich setzte der Epigraphiker S. Prignitz seine 2013 für das geplante
Corpus der Inschriften von Didyma begonnene Aufnahme und Dokumenta-
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tion der Inschriften fort. Es wurden 194 Steine skizziert, vermessen und photographiert.

7. Weitere Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Depots
Überdies wurden umfangreiche Maßnahmen für die Sicherung der Depots
durchgeführt. So wurden deren Zugänge durch den Einbau von Stahltüren
mit Stahlriegeln zusätzlich gesichert und bereits existierende Stahltüren mit
Spezialschlössern versehen. Überdies wurden sechs Kameras installiert, um
die Depotbereiche lückenlos überwachen zu können. Schließlich wurde der
komplett von Mauern eingefasste Hofbereich zwischen den Depoträumen
mit einem Stahlgitter zusätzlich gesichert. Eingezäunt wurde nicht zuletzt
auch ein Abschnitt der Mauer, die das Gelände des Grabungshauses umgibt
und in der Nähe des überdies von einer Kamera überwachten Steindepots
liegt.
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DİDYMA 2014
Helga BUMKE*
Hüseyin CEVİZOĞLU
Elgin von GAISBERG
François BERTEMES
Aylin TANRIÖVER
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından üstlenilen, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izni ile Didyma’da yürütülen restorasyon, konservasyon,
belgeleme, yayın çalışmaları ile sondaj kazıları, 21 Temmuz - 3 Ekim 2014
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Sayın Arkeolog Cengiz Aslantaş‘a minnettarız. Ayrıca, Didyma’da yürütülen
çalışmalara her yıl olduğu gibi bu yılda sağladığı destek ve değerli görüşleri için özellikle, Milet Müzesi Müdürü Sayın Arkeolog Hasibe Akat İslam
ile tüm müze personeline teşekkürlerimizi sunarız. Didyma’da yürütülen
çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün sağladığı izin ve imkanlarla gerçekleştirilebilmiştir.
Finansal desteği Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından
sağlanan 2014 yılı çalışmalarında Apollon Tapınağı’nda devam eden koruma
ve restorasyon projesi ile ören yerinin turizm potansiyelini değerlendirebilmek için yürütülen çevre düzenlemesi projesi gelen konular arasındadır.

1. APOLLON TAPINAĞI’NDA YÜRÜTÜLEN RESTORASYON VE
SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Apollon Tapınağı’nda restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları taş restoratörü ve taş ustası Chr. Kronewirth, taş restoratörü İ. Çelimli başkanlığında
yürütülmüştür. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yılki çalışmalar tapınağın oniki sütunlu pronaos bölümünde devam etmiş ve toplam 9 adet sütun sağlamlaştırılmıştır (Resim: 1 a-b). Sağlamlaştırma çalışmalarına pronaosun güney
duvarı ile kuzey ante duvarında da devam edilmiştir (Resim: 2 a-b). Sütunlar
ve ante duvarlarında yürütülen restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmalarında her bir sorunlu taş blok üzerinde benzer koruma yöntemleri kullanılmıştır:
Sütun ve duvarlarda yürütülen çalışmalar sırasında boşta duran kırık parçalar ait oldukları yere sabitlenmiş, kırıklar ile oluşan boşluklar kireç harçlı
dolgu maddesi ile kapatılmıştır (Resim: 3 a-b). Uzun süre devam eden sağlamlaştırma çalışması sonrasında pronaos güney ante duvarının iç yüzünde
restorasyon son bulmuştur.
Tapınak alanında kırık mimari parçalar üzerinde yürütülen incelemeler sırasında ziyaretçi terasında sergilenen ve ‚Beyaz Medusa‘ olarak adlandırılan
frizin sağ üst köşesine ait bir kırık parça tekrar bulunarak frizde ait olduğu
yere yapıştırılmıştır (Resim: 4 a-b).
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2. TAPINAK ALANINI ÇEVRELEYEN ÇEVRE DUVARINA AİT BİR
BÖLÜMÜN EMNİYETİNİN SAĞLANMASI
1906’dan 1913 yılına değin süren Apollon Tapınağı’nın açığa çıkarıldığı
kazılarda ele geçen bezemesiz mimari blokların kuru duvar tekniğinde örülmesi ile elde edilen ve ‚mandra‘ olarak adlandırılan tapınak çevre duvarının
güney bölümünde doğal şartlar sonucunda çatlak ve kaymalar meydana gelmiştir. Duvarda oluşan çökme tehlikesi Theodor Wiegand Vakfı’nın maddi
desteği ile İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Mimar Dr. M. Bachmann
ve Mimar D. Göçmen tarafından inşaa edilen çelik bir kasnak sistemi ile ortadan kaldırılmıştır (Resim: 5 a-b).

3. MANDRA DUVARI DIŞINDA ATILAN KAROT SONDAJLARI
Mandra duvarının hemen arkasındaki arazinin jeolojik özelliğini anlayabilmek için Köln Üniversitesi öğretim üyelerinden jeoarkeolog Prof. Dr. H.
Brückner duvarın doğusunda ve güneyinde bir kaç noktada karot atmıştır.
Araştırılan alanlardaki tabakalaşma incelendiğinde anakaya üzerinde kırmızı
renkli killi (terra rossa) bir tabaka ve bunun üzerinde gevşek dolguların yer
aldığı görülmüştür. Altta bu kırmızı renkli tabaka suyun etkisi ile çözülmekte, aynı zamanda yoldan geçen ağır yüklü araçların etkisiyle üstteki toprak
tabakarı esaslı olarak Mandra duvarına baskı uygulamaya elverişli bir özellik
göstermektedir. Bu bakımdan, uzun yıllardan beri ören yeri içinden geçen
araç trafiğinin tapınak çevre duvarınının durumunu olumsuz yönde etkilemesi sonucunda duvarlarda ciddi çökmeler meydana gelmesi anlaşılır.

4. DİDYMA ÇEVRE DÜZENLEMESI PLANINI UYGULAMAYA
GEÇİRME ÇALIŞMALARI
Çalışmalarımızın bir diğer ağırlık noktasını Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. E. von Gaisberg başkanlığı ve M. Kohnert desteği
ile yürütülen yeni bir çevre düzenlemesi projesi oluşturmaktadır (Resim: 6).
Ören yerine gelen ziyaretçilere Didyma’nın sadece bir tapınak yapısından
oluşmadığını gösterebilmek ve ören yeri içindeki ziyaretçi akışını canlandı-
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rabilmek amacıyla başlayan çalışmaların ilk aşamasını Kutsal Yol oluşturmaktadır. Böylece, Kutsal Yol‘un bir kısmı ziyaret ve gezi güzergâhının içine
alınacaktır. Zira ören yerinin ortasından geçen modern yol tapınak alanı ile
Kutsal Yol’u birbirinden ayırmakta, tören yolu ve çevresindeki yapıları görünmez kılmaktadır. Bu nedenle ören yeri içinden geçen modern yolun kuzeyini sınırlandıran yaklaşık 100 metrelik koruma duvarının 8.30 m.lik kısmı
kaldırılmış, ziyaretçilerin ilgisini çekmek için buraya bir seyir terası hazırlanarak önüne görüşe açık metal bir parmaklık yerleştirilmiştir (Resim: 7 a-b).
Ören yerindeki ziyaretçi akışını en yararlı şekle dönüştürebilmek için bir
gezi güzergâhının hazırlanması ve bunu uygulamaya geçirmek hedeflenmiştir. Bu planlama çerçevesinde ören yerindeki önemli yapılar yeni bilgi levhaları ile tanıtılacaktır. Ayrıca, Apollon Tapınağı’nı gün yüzüne çıkarmak için
1906-1913 yılları arasında sürdürülen çalışmalar sırasında ilk kazıcıları tarafından tapınağın kuzeyindeki alana sistemli bir şekilde yerleştirilen mimari
yapı öğeleri çevre düzenlemesi kapsamında tapınaktaki işlevlerine göre plan
üzerinde farklı renklerle gösterilmiştir. Söz konusu mimari elemanlar tapınak
ile ilişkilidir.

5. ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
SONDAJ ÇALIŞMALARI
Kutsal Yol’un tapınak yönündeki uzantısının araştırılması, kutsal alanın
sınırlarının belirlenmesi doğrultusunda „Didyma Kült Topografyası“ başlıklı proje kapsamında sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir (Resim: 8). Burada,
elde edilen sonuçları ören yeri için yeni baştan hazırlanan genel bir vaziyet
planına geçirilerek yayınlanması amaçlanmaktadır. Sondaj alanlarından biri
Hisar Camii’nin hemen kuzeyinde yer alan ‚A‘ alanıdır (Resim: 9 ). Burada
2013 yılında açığa çıkarılan Hellenistik döneme ait temel kalıntılarının ne tür
bir yapı ile ilişkili olduğu 2014 yılı çalışmalarında J. Breder ve L. Hegewald
tarafından araştırılmıştır. Buradaki yapıya ait elde edilecek rekonstrüksiyon
sadece kutsal alanın Antik dönemdeki topografyası için değil çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde hazırlanan plan için de büyük bir önem arzetmektedir. Böylece, merkezde yer alan Hisar Camii ve onun öncesine ait aynı
yerde bulunan yapı kalıntıları Antik Çağ’dan günümüze değin Didyma’da
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yaşanan kültle ilgili süreci belgelemekte, böylece ziyaretçiler için hazırlanan
gezi yolunun vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır.
Yaklaşık 11.80 x 31.60 m. ölçülerinde, içinde enlemesine temel duvarlarının yer aldığı bu yapı maalesef çok tahrip görmüştür. Buna rağmen, mevcut
temel kalıntılarından hareketle planını çizmek mümkün olabilmiştir. Plan
özelliğinden hareketle açığa çıkarılan temel kalıntılarını bir tapınak ile açıklamak mümkündür. Temel kalıntılarının hemen batısında açığa çıkarılan bir
arşitrav bloğu uzun süredir bilinen ve “pseudo-naiskos” olarak tanımlanan
ama yeri bilinmeyen bir yapıya ait mimari bloklar ile benzerlik göstermektedir. Yeni bulunan arşitrav bloğunun niteliğinden hareketle artık söz konusu
bütün mimari parçaları Hisar Camii’nin bahçesinde tespit edilen tapınak ile
ilişkilendirmek mümkündür.
Kutsal alanın güney-doğusunda yer alan ‚B‘ alanı temel kalıntıları açığa çıkarılan eski bir Ortodoks şapelinin (Aziz Georgios) bulunduğu yerdir (Resim:
8). Burada, muhtemelen 1940’lı yıllarda yıkılan ve yapı malzemesi başka yapılarda tekrar kullanılan kilisenin temelleri ile bunun hemen altında Antik bir
yapıyla ilişkili in situ temel blokları 2013 yılı çalışmalarında kısmen açığa çıkarılmış idi. Aynı alanda I. Kaiser, J. Köster ve L. Brey tarafından sürdürülen
2014 yılı çalışmalarının hedefi kiliseye ait temel duvarlarının hemen altında
belirlenen Antik bir yapıya ait temellerin planını araştırmak, tarihlendirebilmek ve ait olduğu yapının kullanım amacını anlamaktır. Burada 9 adet sondaj
açılmıştır. Açığa çıkan hıristiyan mezarlarının direk Antik temellerin üzerine
oturması çalışmaları güçleştirmiştir. Yaklaşık 10 m. uzunluğundaki bölümü
açığa çıkarılan temellerin henüz ne tür bir yapı ile ilişkili olduğu anlaşılamamıştır. Temelin ölçüleri burada kesinlikle büyük bir yapının yer aldığına
işaret eder. Bugüne değin varlığından haberdar olmadığımız bu yapı çevre
düzenlemesi çalışmaları kapsamında kutsal alanın topografyası ve yayılım
alanının belirlenmesi bakımından önemlidir.
Apollon Tapınağı’nın kuzeyinde, Özgürlük Caddesi’nin geçici olarak
kapatılması sonrasında belirlenen‚ C‘ sondaj alanı Kutsal Yol’un Apollon
Tapınağı’na uzantısını ve bağlantısını araştırmayı hedeflemektedir (Resim:
8). Sondaj çalışması H. Cevizoğlu başkanlığında B. Löklüoğlu, J. Roch ve A.
Özkan tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2013 yılında başlayan ve 2014
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yılında devam eden çalışmalarda ne Kutsal Yol’un Trajan döneminde inşa
edilen ve tapınağa devam ettiği öngörülen taş kaplama bloklarına ne de yolun erken evresi ile ilişkili veriye rastlanmıştır. Eldeki yeni veriler ışığında
daha önceki araştırmacıların Kutsal Yol’un seyri konusundaki öngörülerini
değerlendirme çalışması devam etmektedir.
Didyma’nın kuzey batısında bulunan Tavşan Adası’nda F. Bertemes tarafından 2006 yılından itibaren yürütülen „Bronz Çağı Ticaret Üsleri“ konulu
arkeolojik araştırmalarda yayınına dönük bazı soruları açıklayabilmek amacıyla 2014 yılında adanın doğusunda, Erken Bizans kilisesinin bulunduğu
alanda, kazı yapılmıştır. Alan 1 ve Alan 4’de yürütülen sondaj kazılarında
elde edilen bulgular buranın üretim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Özellikle, alanın doğusunda ele geçen kerpiç malzemeden konik formlu
‚tekne‘ ve çevresinden ele geçen demir parçalarını dikkate alırsak tekne bir
demirci ocağı olarak kullanılmış olmalıdır. Buradan, Erken Bizans Döneminde adadaki yapıların sadece dini amaca değil aynı zamanda profan bir özellik
gösterdiği anlaşılmaktadır.
Tavşan

Adası’ndaki

bilimsel

araştırmalar

kapsamında

Kiel

Üniversitesi’nden jeoarkeolog Dr. S. Dreibrodt karada, adanın kuzey yönüne
bakan sahil kısmında karot atmıştır. Burada denizin yıkadığı bir kesit belgelenerek bu profilden sediment örnekleri alınmıştır. Amaç bu alanın holosen
döneminde çevresel tarihçesini araştırmaktır. Bu araştırmada ilgi uyandıran
önemli konular arasında tabakalardan birinde rastlanan birikimin Geç Minos
döneminde Santorini volkan patlaması sonrasında yaşanan tsunami sonucunda oluşması ihtimalidir.

6. KAZI EVİ DEPOLARINDA BULUNTULAR ÜZERİNDE YÜRÜTÜLEN
BELGELEME ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Taksiarkhis tepesinde 2000 ve 2009 yılında yürütülen kazılarda ele geçen
arkeolojik malzemenin yayına dönük belgeleme ve restorasyon işlemleri B.
Reichardt başkanlığında K. Lölhöffel, I. Kaiser ve G. Klebinder-Gauss tarafından ele alınmıştır. Güncel kazı malzemeleri ise G. Pantelidis, L. Berger, M.
Munack, J. Schulz, H. Cevizoğlu, B. Löklüoğlu, A. Özkan tarafından, Tav-
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şan Adası’nda ele geçen buluntuların yayına dönük belgeleme çalışmaları F.
Bertemes, K. Bertemes-Hornung, K. Focke, M. Rechta, A. Lochner, M. Kluge
ve J. Schulz eşliğinde yürütülmüştür. Küçük buluntuların restorasyonunda I.
Iliev, G. Iliev ve N. Kupitsch görev almıştır.
Eser depolarında korunmakta olan mimari yapı öğeleri üzerine araştırmalar U. Weber, K. Wächter, A. Tanrıöver, epigrafik belgeler üzerine incelemeler
S. Prignitz tarafından ele alınmıştır.

7. ESER DEPOLARI İÇİN ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Kazı evi eser depolarının güvenliğini arttırmak için yeni çelik depo kapıları eskileri ile değiştirilmiş, kazı evine güvenlik kameraları yerleştirilmiş, depo
avlusu ile kazı evi bahçesinin depolar bölgesini çevreleyen koruma duvarının
üzerine yüksek demir parmaklıklar monte edilmiştir.
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Resim 1a: Didyma Apollon Tapınağı. 1 b. Restorasyon çalışmalarının plan üzerinde yerleri.

Resim 1b: Restorasyon çalışmalarının plan üzerinde yerleri.

408

a

b

Resim 2 a-b: B4 numaralı sütunun restorasyon öncesi durumu.
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a

b
Resim 3 a-b. J2 numaralı sütuna ait plinthosun restorasyon öncesi ve sonrasında durumu.
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a

b
Resim 4 a-b: ‘Beyaz Medusa’ olarak adlandırılan kabartmalı friz bloğu. Yeni bulunan parçanın ait olduğu yere yapıştırılmasından sonraki durumu.
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a

b

Resim 5 a-b: ‘Mandra’ duvarı güney bölüm. Sağlamlaştırma çalışmaları.
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Resim 6: Didyma Çevre Düzenlemesi Projesi. Seyir terası ve Kutsal Yol alanı.
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a

b

Resim 7 a-b: Kutsal Yol’a açılan seyir terası.
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Resim 8: 2014 yılı sondaj alanlarını gösteren vaziyet planı.
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Resim 9: Alan ‘A’ sondaj planı.
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İstanbul’daki hazırlık çalışmalarından sonra Güvercinkayası 2014 arazi çalışmalarını başlatabilmek için, öncü ekiple 16 Temmuz günü Demirci Kasabası’ndaki kazı ve araştırma kampüsüne varılmıştır. Bakanlığımız ve Samsun
Müzesi Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden sonra 28 Temmuz 2014 tarihinde Bakanlık Temsilcimiz S.M. Kurudere ekibe dahil olmuştur. Temsilcimizin ekibe katılmasının ardından, depolarımız Aksaray Müzesi elemanları
denetiminde açılmıştır ve 04.08. 2014 tarihi itibariyle işçi teminine başlamıştır.
*
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Ma. I. DEMİRTAŞ, Atölye Yöneticisi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora öğrencisi, İstanbul/
TÜRKİYE.
Bakanlık Temsilcileri: S. M. Kurudere (Samsun Müzesi Uzmanı) ve H. Uğuz (Konya Müzesi Uzmanı) Ekip Üyeleri: Ark. İ. M. Duru, S. H. Ertem (Fotoğraf Teknisyeni), Ark. B. Eser (Trakya Üniversitesi YL öğrencisi, bilgi işlem), Ark. B. Gündüz, Ark.MA A. Hacar (Çorum Universitesi Ar.
Gör; Alan Planlaması ve Güvercinkayası Açıkhava Müzesi), Ö. B. Haktanır (Restoratör-Konservatör), V. İndere (Şehir Plâncısı-Prehistorya YL öğrencisi, Güvercinkayası Yerleşme Düzeni), C. Karamurat (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri), Ark.Ma F. Karamısır (Sınıf Öğretmeni,
Kültürel ve Tarihi Çevremiz etkinliği uygulayıcısı), Ark. A.l Özdemir (Trakya Üniversitesi YL
öğrencisi, ısı aygıtları ve kült ilişkileri), A. Haznedar-Özkan (İstanbul Merkez Restorasyon-Konservasyon Laboratuvarı emekli uzmanı), Ark. A. Pehlivan, Y. Saruhan (Fotoğraf Uzmanı), Ark.
M. A. Sökmen, Ark. R. Üske (Sürtmetaş Aletler), Ark. C. Yalçın (Alan Plânlaması, Güvercinkayası deneysel evleri); Yabancı Katılımcılar: Dr. R. Christidou (Kemik alet üretim zinciri ve kullanım izi analizleri, Kavala, Yunanistan), H. Kouskova ve J. Marko (Brno Üniversitesi Arkeoloji
ve Müzecilik Bölümü öğrencileri); Öğrenciler: A. T. Akay, B. Baş, M. A. Bulun, Ş. C. Durusoy, F.
S. Ersoy, G. Gürgül, P Polat, S. S. Karaman, I. A. Tezcan
Kazı Süresi: 04Ağustos-02 Ekim 2014.
Güvercinkayası kazı ekibi, çalışmalarımızdan desteğini esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşlara
teşekkürü borç bilir.
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Bakanlık temsilcimizin 30 Ağustos 2014 tarihinde kazıdan ayrılacağını bildirmesi üzerine Aksaray Müzesi Müdürlüğü denetiminde eser sayımı yapılmış ve müzelik eseler teslim edilmiştir. Mühürlenen depolar, yeni bakanlık
temsilcimiz H. Uğuz’un gözetiminde yeniden açılmış ve kendisi kazı bitimine
kadar çalışmaları denetlemiştir.
Kazımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı kendim ve ekip üyelerim adına sayın Uğuz’a özellikle teşekkür ederim.
Bölgenin turizme kazandırılması için hayata geçirilmeye çalışılan alan
plânlaması, ekip üyemiz Çorum Üniversitesi Arş. Gör. Abdullah Hacar denetiminde, kendisine ait “Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirası Alan Yönetimi ve Yönetim Planlarının Hazırlanması” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde geliştirilmektedir. Bu bağlamda, Demirci Kasabası’ndaki kazı evi
bahçesine kurulan, üç örnek Güvercinkayası evinin iç sıvaları da dahil kaba
inşatı tamamlanmıştır (Resim: 10). Bu çalışmaları Arkeolog C. Yalçın, öğrencilerimiz B. Baş ve S. Karaman da desteklemiştir. 2015 sezonunda, deneysel
evlerin iç donanımları ve sergileme ünitelerinin tamamlanılmasına çalışılacaktır.
Kazı alanımız ve kazı evimiz, çeşitli kurum ve kuruluşların yanısıra Avrupa Arkeologlar Birliği üyelerinden bir gurup ve komşu kazı ekipleri tarafından ziyaret edilmiştir.

ARAZİ ÇALIŞMALARI: (Plan: 1-2)
Güvercinkayası 2014 arazi çalışmaları, baraj gölünün kış ve bahar aylarında yükselmesi nedeniyle her yıl su baskınına uğrayan aşağı yerleşmede
kuzey etek 4-5 G, 4 E ve 3-4 F açamalarında yürütülmüştür. Geçen yıllarda
da olduğu ilk çalışma hedefi, dağılan binaların molozunun temizlenmesi olmuştur. Bu sırada, karelaj kazıklarının acilen yenilenmesi gündeme gelmiş
ve yenileme işlemi DSİ 44. Şube Müdürlüğü elemanları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Kuzey yamaç yerleşmenin kuzey sınırını büyük bir olasılıkla yaklaşık doğu
batı yönünde uzanan bir kaya çıkıntısı oluşturmaktadır. Yamaç bu kaya çıkın-
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tısının hemen önünden başlayarak çok sert bir meyille düşüşe geçmektedir.
2012 ve 2013 raporlarında, baraj yönünde yükselen suya karşı set oluşturmak
amacıyla bu alana dökülen toprak ve taş molozun kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle Aksaray İl Özel İdaresi tarafından sağlanan bir kepçe
yardımıyla, kazı alanına hiç bir müdahale de bulunmadan göl yönünden, çıplak kaya yüzeyinden ulaşılarak moloz taşların bir bölümünün aşağıya doğru
çekilmesi sağlanmıştır (Resim: 11). Bu işlemi bakanlık temsilcimiz sayın salih
Mehmet Kurudere’de denetlemiştir. Ne yazık ki sadece kendi attığımız moloz ve boş toprağı aldırttığımız hususundaki tüm açıklamalarımıza karşılık
kendisini ikna edemediğimizden, bu işlem bir süre sonra durdurulmuştur.
Bunun sonucunda taşıma işlemi ancak kısıtlı bir alanda, işçilerimizin ve öğrencilerimizin kol kuvvetiyle yürütülmüştür.
AŞAĞI YERLEŞME 4G, 4E, 3-4VE 5F AÇMALARI (Plan: 2)
Geç Kalkolitik kerpiç yapının 2012 yılında kontrollü olarak kaldırılması
sırasında 4 G açmasındaki büyük kaya bloğunun önünde kuzey güney yönünde yerleşmiş, taş temelli iki hücre ortaya çıkartılmış, en güneyde olanında
da yeni doğmuş bir bebeğe ait iskeleti içeren bir çömlek mezar bulunmuştu.
Hücrelerin önündeki alandaysa yuvarlak bir ocak ve tabanlar göze çarpmaktaydı.
Derinleşilmeğe başlanan alanda, en güneydeki hücrenin alttan gelen ince
bir duvarla ikiye bölündüğü anlaşılmıştır (Resim: 1). Kaldırılan yuvarlak ocak
ve tabanların altındaysa, şimdilik kaydıyla, önemli bir kalıntıya rastlanmamıştır. İlginç olan, alanı kuzeyden sınırlayan 4 F açmasına kadar olan bölümde, kazının ilk yıllarından bildiğimiz bazı taş kümelerinin göze çarpmasıdır.
Bu kümeler, yassı bir taşın etrafına dizilen daha ufak taşlarla olası dikme yuvalarını anımsatmaktadır.
Taş kümelerinin bulunduğu alan, yaklaşık D-B ve K-G yönlerinde dik açı
yaparak birbirine bitişen iki duvarla sınırlanmaktadır. K-G doğrultusundaki
duvarın güney ucuna, bir sıra iri taş eklenmiştir. Bunlar da gene kazının ilk
yıllarında doğu yolunu daraltan ve surun doğu cephesindeki çifte duvarda
kullanılan bloklarla benzeşmekte ve büyük olasılıkla yerleşmenin son yapı
evresini yansıtmaktadır (Resim: 2).
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4 E VE 3-4 F AÇMALARI (Plan: 2)
4 F açmasının güney sınırında, doğu-batı yönünde uzanan çift taş örgülü
duvarın doğu ucu, yüksek bir kaya çıkıntısına dayandırılmıştır. Bu duvarın
önünde, büyük bölümü günümüze kadar ulaşamayan bir mekân (4 F/M8)
yer almıştır.
Mekânın önündeki alanda derinleşmeye başlanıldığında, yoğun bir çanak
çömlek akıntısı dikkat çekmiştir. 3F açmasına kadar devam eden bu akıntı, Güvercinkayası’nın en eski, I. Tabakasına ait bir konuta (3-4F/M9) aittir
(Plan: 2; Resim: 3). Araştırmalar ilerledikçe, üst evre mekânı M8’in altında
M9’un doğu duvarı da açığa çıkmıştır. Henüz tamamı belgelenemeyen bu
konut, güney uzun duvarındaki kapıyla iki konut adası arasındaki ancak bu
yıl belirlenebilen, kuzeybatı-güneydoğu yönlerindeki sokağa açılmaktadır.
Oda içinde, kapının hemen yanında büyük bir fırın bulunmaktadır. Fırının
yerleşmenin sınırını oluşturduğu düşünülen ve doğrudan anakaya üzerinde
yükselen kalın duvar tarafından kesildiği anlaşılmaktadır.
Kalın duvar, konutların ana duvarlarına oranla daha iri taşlardan örülmüş
ve düzgün kenarlı bir kaya oluğu boyunca yerleşmeye girişi sağlayan üçüncü
sokağı da dıştan kapatacak şekilde güneybatı yönünde uzanmaktadır (Resim:
3). Oluğun kenarındaysa yerleşmenin diğer alanlarından da bildiğimiz, halka
benzeri bazı işlemeler göze çarpmaktadır.
2013 yılında 4 F açmasında açığa çıkarttığımız 27 numaralı konuta dıştan
bitişen bir fırın plâna alınmıştı. 27 numaralı konutun taban sıvası, eşiğin üzerinden aşarak bu fırının (Tn.4) tablasıyla birleşmekteydi. Yerleşme düzeninde
sırt sırta yerleştirilmiş fırınlar olduğu varsayımından yola çıkarak, Tn.4’ün
komşu konuta ait olduğu önerilmişti. Yolu örten dolgunun boşaltılmasıyla
Tn.4’ün, tıpkı doğu sokağında örneklerine rastlanıldığı gibi, 27 numaralı konutun kapısı önünde, alçak bir podyum üzerine oturtulduğu saptanmıştır.
Hayvan kemikleri ve çanak çömlek kırıklarıyla karışık sokak dolgususunun çakıllı alt dolgusu da tümüyle temizlenmiş ve bu sırada 3-4 F /M9
mekânının arka duvarının devamı niteliğindeki bir duvarın en alt taş sırası
daha ortaya çıkmıştır. Doğrudan anakayaya oturtulmuş bu duvar, yolun ortasına kadar uzandıktan sonra doksan derecelik bir köşe yaparak açmanın
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doğu profili altında devam etmektedir (Resim: 4). Duvarların kesiştiği dış
köşedeyse, Tn.4’ün tam karşısında, ağzı güneybatıya bakan bir fırın yerleşmiştir. Bu buluntular, kuzey yamaçta ikinci bir konut adasının varlığını kuvvetlendirmektedir.
Hiç kuşkusuz 2014 çalışmalarının en ilgi çeken verileri, geçen yıl yarısı belgelenen 30 numaralı konut (4 F/M4-5) ve çevresinde gözlemlenmiştir (Plan:
2 ve Resim: 5-6). Günümüze kadar ulaşan bölümü, neredeyse tüm taşınır ve
taşınmaz envantarleriyle korunmuştur. Konut, yolu da dıştan kapatan kalın
duvarla yaklaşık aynı doğrultuda, örgüsü çok da muntazam olmayan bir duvarla daraltılmıştır. Bu duvar, hafif bir kavisle güneybatıya dönerek, devam
etmektedir. Duvarın odayı daraltan uzantısının önünde de bazı taş sıraları
bulunmaktadır.
Bu kesimde (4 E/ M1) anakaya, oldukça sert bir meyille kuzeybatıya doğru düşmekte, hem güneyden hem de batıdan, yaklaşık 1 m. kalınlığında, birbiriyle köşe yapan iki duvarla sınırlanmaktadır. Bunlardan güneydeki, seviye
farkını gidermek için olsa gerek, basamaklar yaparak batı yönündekine eklenmektedir (Resim: 7). Yaklaşık kuzey güney hattındaki batı duvarıysa, 2 m.
kadar gittikten sonra aniden kesilmektedir. Bu iki duvarın sınırladığı alanda
ağzı güneybatıya dönük, kaymış bir fırının kalıntıları ve çamur sıvalı taban
izleri belirlenmiştir.
Birden fazla evresiyle 30 numaralı konut (4 F/M/4-5), yukarıda da belirtildiği gibi, zengin buluntu yoğunluğuyla dikkat çekmektedir. M4 odasının
güneybatı köşesindeki sağlam fırının önünde bir öğütme taşıyla kap kırıkları
ve bir kaç boynuz izlenmektedir (Resim: 5). Gene bu alanda, tabanla beraber
içi çok özenle sıvanmış bir soku, olasılıkla bir dikme yuvası belirlenmiştir (Resim: 6). Oda, geçen yıl belirlenen payanda görünümlü olası işlik sekisinin aksından hafifçe kaymış, çok ince bir bölme duvarıyla ikiye ayrılmıştır. Büyük
olasılıkla bu bölme duvarı, odaya sonradan ilâve edilmiştir. Bu kesimde de taban üstünde boynuz parçaları ve bir kırık öğütme taşı bulunmaktadır (Resim:
5). Odayı daraltan duvarın hemen yakınındaysa çeperleri çamur sıvalı iki kap
sokusu, bu bölümün depolama amaçlı kullanıldığını akla getirmektedir. Yer
yer aşınmış taban katları altından da taş ve çamur örgülü payandaya doğru
içbükey giden bir pervaz da saptanmıştır.
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Suyun zarar verdiği 5 F açmasında da bazı detay çalışmaları yürütülmüştür
(Plan: 2 ve Resim: 8). Açmanın 5 E sınırında, iki duvar tarafından oluşturulan
köşede, kenar sıvalarının göründüğü dikdörtgen bir yapı, başta fırın olarak
nitelendirilmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen detay çalışmalarında, bu dolgunun bir fırına ait olmayıp birbirine eklenmiş iki çalışma alanı ya da siloyu
yansıttığı öğrenilmiştir. Mekân köşesindeki kenarları ve tabanı özenle sıvanmış dikdörtgen yapıdan elde edilen boynuz ve kemik aletler, buranın olasılıkla bir işlik görevi üstlendiğini belgelemektedir. Dikdörtgen bölüme ulanan
trapezimsi yapı da benzer bir işlev üstlense gerektir. Dikdörtgen silolar yada
işlik alanları, yukarı yerleşmeden de bilindiği gibi, Güvercinkayası’nın alt
evre I.Tabaka düzeneklerindendir.

KÜÇÜK BULUNTULAR (Resim: 9)
Güvercinkayası 2014 kazısı, küçük buluntular açısından çok verimli geçmiş olmasa da yamaç akıntısında ele geçen iki Geç Kalkolitik/Geç Obeyd
damga mühür (Resim 9:11), yerleşmenin daha pek çok sürprize gebe olduğunu göstermiştir. Mühürlerin her ikisi de siyah taş üzerine işlenmiştir. Ne
yazık ki bir tanesi kırık olarak ele geçmiştir. Kırık olanın üzerinde, büyük
olasılıkla toynaklı bir hayvan betimlenmiştir. İkinci tüm olarak ele geçeninse
yüzeyi ya çok aşınmış, ya da mühürün kazılarak bitirilmesinden vaz geçilmiştir. Plastilin üzerine yapılan baskılar, burada da olası bir hayvanın resmedildiğini göstermiştir. Bu parçanın şekli, diğer mühürlerden biraz farklıdır.
Özellikle dikine delinmiş ip deliklerinin uç kısımları, parçanın muhtemelen
kolye ucu olarak da kullanıdığını akla getirmektedir. Yeni bulunan örneklerle birlikte mühürlerin sayısı yediye, diğer üç mühür baskısıyla birlikteyse
ona yükselmektedir. Güvercinkayası, bu açıdan da, şimdilik kaydıyla, Orta
Anadolu’da üniktir.
Pişmiş toprak buluntular arasında çanak çömleklerin yanısıra kilden veya
çömlekçi hamurundan üretilmiş boncuklar da oldukça yaygındır (Resim 9:
7-8). Dışa açılan sıkma boyunlu çömlek, Geç Obeyd bebek gömütünün bulunduğu kaptır (Resim 9:14). Yol dolgusunda ele geçen küçük çanak, üzerindeki
basit kazıma bezekler, yeni bir tarzı yansıtmaktadır (Resim 9: 16).

422

Taş (Resim 9: 5,6,9) ve kalker boncuklar, değişik formlarıyla dikkat çekmektedir.
Yerleşmenin alt evreleri araştırıldıkça, geyik boynuzundan ağır işlerde
kulanılan aletlerin sayısında artış görülmektedir (Resim 9: 1). Kemik aletler,
alışılagelmiş türleriyle devam etmektedir (Resim 9: 2-4).
Obsidiyen endüstrisi, büyük oranda günlük işlerde kullanılan aletler ve
bunların artıklarını yansıtmaktadır. 2014 yılı buluntuları arasında iki parça
dikkat çekicidir (Resim 9: 12-13). Bunlar, gerdançe yapmak üzere şekillendirilmeğe başlanmış iki yongadır. Büyük olasılıkla her iki yonganın da uç kısımları, ip delikleri açılırken kırılmış ve düzelti işleri tamamlanamadan parçalar ıskartaya çıkmıştır.

SONUÇ
Güvercinkayası kazısı, önümüzdeki bir kaç yıl içinde sonlandırılacaktır.
Baraj içinde konumlanan yerleşmeyi tümüyle ortaya çıkarmak gerekmektedir. İleride yeni yöntemlerle yapılacak kazılar için alan ayırmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır.
Geç Kalkolitik/Geç Obeyd dönemi kerpiç yapıların geçen yıllarda belgelenip kaldırılmalarına karşılık, akıntı içinden gelen döneme ait çanak çömlekler, boncuklar, mühür ve mühür baskıları v.b buluntular özenli çalışmanın
meyveleridir.
Kuzey yamaç yerleşmesinin bir bölümü, set oluşturmak için atılan molozun altında kilitlenmiştir. Henüz ellenmeyen bu alanlardan da önemli verilerin gelmesi beklenmektedir. 3-4 F ve 4 E plânkarelerinden elde edilen sonuçlar, nelerin beklenmesi gerektiğinin habercisidir.
Güvercinkayası’nın yanıt bekleyen sorularından biri de, yukarı yerleşmede 6-7 E açmalarına rastlayan, iki yüksek kaya çıkıntısıyla sınırlanan dar geçitte, surun bir uzantısının bulunup bulunmadığıdır.
Sonuçta, tümüyle açığa çıkartılması amaçlanan yerleşmenin 19 yılda %80
den fazlası belgelenebilmiş ve geride ancak %20lik bir parça, kurtarılmayı
beklemektedir.
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Plan 1: Güvercinkayası 1996-2014 basitletilmiş genel plan.
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Plan 2: Güvercinkayası 2014 mimari taş plan.
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Resim 1: 4 G açması büyük kaya çıkıntısı önünde yer alan hücreler; alt evre.

Resim 2: 4 F-G açmaları sınırında iri taşlardan örülme birbiri ile köşe yapan üst tabaka duvarları; güneybatıdan.
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Resim 3: Yoğun çanak çömlek kırıkları ve fırın kalıntısıyla 3-4 F açması alt tabaka 9 numaralı
mekân; kuzeyden.

Resim 4: 3-4 F açması 9 numaralı konutun
yol dolgusu altından gelen arka
duvarı; üstten.
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Resim 5: 30 numaralı konut, genel; batıdan.

Resim 6: 30 numaralı konut soku ve taban detayı, kuzeybatıdan.
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Resim 7: 30 numaralı konutu kuzeyden sınırlayan (4 E/M1) kalın taş duvarlar, genel; kuzeyden.

Resim 8: 5 E-F açmaları sınırında işlikler, genel; kuzeyden.
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Resim 9: Güvercinkayası 2014 kazısı küçük buluntularından
örnekler.

Resim 10: Güvercinkayası deneysel evleri sıva çalışmaları.

Resim 11: Kuzey yamaçta moloz taşıma.
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BATI ONUR ANITLARI SEKTÖRÜ (B.O.A)
MN 12-13/ MN12 PLANKARELERİ ARASINDAKİ KESİT KALDIRMA
ÇALIŞMALARI
Çalışmalar açmalardaki suların atımı ve ot temizliğinin ardından
Hellenistik Apollon Tapınağı’nın güneyinde yer alan 2012 yılında açılan
MN12 plan kareli açma1 ile 2013 yılında açılmış olan MN12-13 plan kareli
açmanın2 arasında bulunan MN12-13/MN12 arasındaki kesitte başlatılmıştır
(Resim: 1). Bu açmada çalışmanın amacı 2012 ve 2013 yılı çalışmalarında +
0.40 seviyesinde ortaya çıkarılan kuzey-güney doğrultulu Arkaik tapınağın
(Leto?) doğu-batı yönlü naos’unun kuzey uzun kenarının devamını ve güney
yönüne dönüşünü saptamaktı. 2012 yılında açılmış olan MN 12 plan karesinde
bu tapınağın batı cephesi ve krepisi açığa çıkarılmış olmasına karşın naos’un
kuzey-güney duvarına rastlanmamıştı. 2013 yılı çalışmalarında ise doğu-batı
yönündeki duvarın devamı bulunmuş ancak açmanın kuzeybatı köşesinde
yer alan üst üste ve çok büyük olan 2 adet bloğun kaldırılamayışı nedeni ile
çalışma yapılamamıştı.
2014 yılı çalışmasında MN12-13 açmasının kuzeybatı köşesinde bırakılan
oval blok da çalışmaya dahil edilmiştir.
MN12-13/MN12 arasındaki kesit çalışmasında önceki yıllarda olduğu
gibi +1.96 m. +1.34 m. seviyeleri arasında sol elinde konser kitharası taşıyan
büyük boyutlu (15-18 cm.) tanrıça figürinleri bulunmuştur (Resim: 2). Bu
figürinlerden bir grubu 2006 yılında MN14 plan karesinde ele geçmiş olan
figürinlerle aynı tiptedir3. 2006 yılında ele geçen figürinlerin başları kırık
olduğu için başlarının tipolojisi saptanamamıştı. 2014 yılında ele geçen
figürinlerden birinin başının korunmuş olması bu olanağı sağlamıştır. Figürin
başında evaze şekilde yükselen alçak bir polos taşımakta, alının etrafında iri
dalgalı olarak verilmiş saçlar sağ ve sol omuza da aynı şekilde iri dalgalı birer
bukle olarak inmektedirler. Yüz küçük ve dolgun olup, gözler iri ve hafif
çekiktir. Figürin etli bir burun ve dudak yapısına sahiptir. Alından buruna
1
2
3

Şahin vd. 2014, 343-346.
Şahin vd. 2015, 670.
Doğan Gürbüzer 2012, 271, kat. no. 130, Lev. 19, no: 130-138.
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geçiş kavisli olarak verilmiştir. Başı korunmuş figürinin ele geçmesi ile daha
önceki yıllarda ve 2014 yılında bulunmuş olan bu tipteki başların ait oldukları
figürinler saptanmış oldu (Resim: 3). Bu tip dışında başında küçük yüksek
polos taşıyan, sol elinde yine konser kitharası taşıyan tanrıça figürinleri de
ele geçmiştir (Resim: 4). Ancak kitharanın formu da daha farklıdır. İlginç
olan 1.51.-1.45 seviyelerinde kitharalı figürinler azalırken, lyralı daha küçük
boyutlu başında yassı ve alçak polos taşıyan tanrıça figürinlerinin ele
geçmesidir. 2012 yılında da benzer örneklerini bulduğumuz bu figürinlerin
en belirgin özellikleri sağ omuzdan sol kol altına diagonal şekilde inen iki
kabarık kıvrımla belirtilmiş mantodur. Ayrıca küçük lyra sol elde dik olarak
tutulmaktadır (Resim: 5). +1.96m. ile +1.34 m. seviyeleri arasında ele geçen
tüm figürinler M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenmektedirler. Ayrıca bir figürin kalıbı
da ele geçmiştir.
Çatının çökmesiyle + 1.34 ile + 1.26 kodları arasında değişen çatı
kiremitlerinin tümü yatay olarak ele geçmiştir. Açmanın güneydoğu
köşesinde çatı kiremitlerinin kaldırılmasının ardından fresko parçaları ile
+1.21 ile +0.99 seviyeleri arasında yine yoğun olarak figürin parçaları gelmiştir.
Ancak figürinlerin tümünde yanık izleri vardır (Resim: 6). Çatı kiremitlerinin
altından gelen yangın tabakası, daha önceki yıllarda da karşımıza çıkan
büyük bir tahribatın göstergesidir. +0.58 kodunda iki adet demir gabara,
+0.39 seviyesinde bir koltukta oturan sol elinde bebeğiyle kourotrophos
figürini ele geçmiştir. Girişte de belirttiğimiz gibi MN12 ile MN12-13
arasındaki kesiti açmamızdaki amaç Arkaik dönem tapınağının (Leto) doğubatı yönündeki naos’unun devamını ve güney yönüne dönüşünü saptamaktı.
+ 0.34 kodlarından itibaren naos’un devamı olduğunu düşündüğümüz temel
taşları açığa çıkarıldı. 2013 yılında MN12-13 plan karesinin kuzeyinde doğubatı doğrultulu olarak görülen naos duvarının devamının 2014 çalışmaların
sonucunda MN12 ile MN12-13 arasındaki açmada da devam ettiği
saptanmıştır. Naos duvarının güneyindeki alanda ise küçük dolgu taşlar ele
geçmiştir. Ele geçen naos duvarı MN12 açmasında görülen krepislerin olduğu
alana değin tümüyle açılmıştır. Tapınağın geçirdiği bir yangınla son bulduğu
ve daha sonrasında naos duvarının krepislerinin seviyesine kadar tahrip
edilip söküldüğü anlaşılmıştır. MN12-13 ile MN12 arasındaki kesitin mimari
çizim ve kesit çizimleri yapılarak çalışmalara son verilmiştir. Buna göre 2012
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yılında açılan MN-12, 2013 yılında açılan MN12-13 açmalarından elde edilen
veriler ve buluntular da göz önünde bulundurularak ortaya çıkartılan yapının
Arkaik Dönem Leto tapınağı olduğunu söyleyebiliriz.

G-16 PLANKARE ÇALIŞMALARI
2014 yılında Klaros kazı çalışmalarının yapıldığı alanlardan diğeri G-16
plan karesidir. Bu plankare Hellenistik Artemis sunağının kuzeybatısında
yer almaktadır. Açmanın ölçüleri kuzey-güney-doğu 3.80m batı 3.60m’dır.
G-16 açmasında yapılan çalışmaların amacı, kutsal alanın kuzeydeki sınırını
belirlemek ve Artemis sektörünün kapladığı alanı saptamaktı. Çalışmalar +3.10
seviyesinde başlatılmıştır. +3.00 m. seviyesinde değerlendirilen malzemeler
arasında Roma dönemine ait amphora, pithos, çatı kiremiti ve yivli seramik
parçaları, günlük kullanım kapları ve terra-sigillatalar ele geçmiştir. Ayrıca
açığa çıkarılan malzemeler arasında bozuk üretim çatı kiremitleri parçaları da
vardır. Küçük buluntular olarak bronz bir kapak4, bronz bir obje5 ve bronz saç
iğnesi ile bronz sikke6 sayılabilir.
Açmanın kuzeyinden güneye doğru 1.5 metrelik alan bırakılarak açma
küçültülmüş ve çalışmalar 2.5x4 m. (kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu)
bir alanda +1.83 kodunda başlatılmıştır. + 1.83-1.70 m. seviyeleri arasında
bronz bir sikke7 ile bronz bir yüzük8 ele geçmiştir. + 1.70-+1.50 m. seviyeleri
arasında açmanın güneyinden ve doğusundan yoğun olarak çatı kiremitleri
yatay bir şekilde gelmesine karşın açmanın kuzeybatı köşesinde çatı
kiremitleri ele geçmemiştir. Çatı kiremitlerinde yoğunluklu olarak stroter
parçaları ele geçmiştir.
+1.57-+1.59 seviyeleri arasında üç adet bronz sikke9 ele geçti. Açmanın
kuzeydoğusunda başlayan koyu gri tabaka tüm alana yayılmış olup, M.Ö.
3. yy.a tarihlenen kalıp yapımı (megara) kâse parçaları ile 4yy. Attika siyah
4
5
6
7
8
9

Etüd No: 18.
Etüd No: 19.
Etüd No: 10.
Etüd No: 11.
Env. No: 5.2.
Etüd No: 14-16.
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firnisli kaplar ve balık tabağı bu tabakanın belirleyici malzemeleri olmuştur.
Ayrıca günlük kullanım kaplarının büyük bölümünün kırmızı kayalar
deresinin kilinden yapıldıkları saptanmıştır. +1.49 kodunda üç breş blokdan
oluşan, doğu-batı yönlü duvar (?) açığa çıkarıldı. Güney kesitin içine devam
eden bu bloklar KL.14.1 olarak adlandırılmıştır. KL.14.1 duvarının altından
0.33m genişliğinde yine doğu-batı doğrultulu olan altı sıradan oluşan Arkaik
bir duvar ortaya çıkarılmıştır (KL.14.2 ) . Bu duvar irili ufaklı taşlardan oluşan
bir tabana oturmaktadır. Bu duvarın bir yangın geçirdiği ve ardından en üst
sırasına değin iri taşlardan oluşan bir tabanla kapatıldığı saptanmıştır. Bu
duvar kalkerden yapılmıştır (Resim: 7). KL.14.2 duvarının altından yangını
gösteren yanmış taşlar ve kömür parçaları gelmiştir. KL.14.2 duvarının
içinden ele geçen çatı kiremitleri 6.yy.’a tarihlenen boyalı çatı kiremitleridir.
+ 0.80 kodundan itibaren açmanın doğusu ve açmanın batısı olmak üzere iki
ayrı çalışma başlatılmıştır. Açmanın doğusu, batısına göre daha yoğun yangın
izlerine sahiptir. Doğudaki çalışma alanından + 0.54 seviyesinden itibaren
orta boy taşlardan oluşan taban ele geçmiştir. Alanın fotoğrafı alındıktan
sonra taşlar kaldırılmış, çalışmaya devam edilmiştir. Doğudaki çalışma
alanından + 0.47 kodundan itibaren çok sayıda odun parçaları ele geçmiştir.
Duvarın altından M.Ö. 7. yy.’a tarihlenen dikey dalga bezemeli kotyle parçası
ele geçmiştir. Bu kotylenin bir benzeri Arkaik Leto tapınağının pronaos
duvarının altında ele geçmişti +0.36 seviyesinden itibaren batıdan da orta
boy taşlardan oluşan bir taban daha ortaya çıkarıldı. Taşların eskizi çizilerek
kodları alınmış, daha sonra taşlar kaldırılarak çalışmaya devam edilmiştir.
Doğudaki çalışma alanında + 0.24 kodundan ağaç örnekleri gelmeye devam
etmiştir. Batı çalışma alanının doğu kesitinde oldukça yuvarlak görünümlü
ağaç yer almaktadır. Alt kodu + 0.38, üst kodu + 0.45’tir. Yine aynı alanın
kuzey kesitinden tabana kadar inen, dikey olarak görülen ağacın alt kodu +
0.36, üst kodu + 0.79’dur. Ayrıca doğu kesitte ince uzun görünümdeki ağaç
örneğinin üst kodu + 0.73, alt kodu + 0.39’dur. Bu çevrede yine aynı seviyelerde
ağaç örneklerine rastlanmıştır. G-16 açmasında özellikle batı ve kuzey kesitte
yoğun olarak devam eden, en son batı kesitten büyük parça halinde kaldırılmış
ağaçların aynı kodlarda gelmiş olması burada bir ahşap yapının varlığını ya
da bir korunun başlangıcı olabileceğini düşündürmektedir. Ağaç parçaları
güneybatı köşede kesitten başlayarak kuzey kesit hariç diğer kesitlerde de
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görülmektedir. Üzerinde aynı boyutta 86 adet daire bezeme bulunan pişmiş
toprak kirmenle10 yeşil cam boncuk11 ele geçmiştir.
Kesit çizimleri sırasında kesitten ön yüzünde başı sağa dönük defne
çelenkli Apollon başı, arka yüzünde Kolophon süvarisi ve onun sol üstünde
kithara yer alan M.Ö. 320-294 arasına tarihlenen bir Kolophon sikkesi12 ele
geçmiştir.

GH-16 PLANKARE ÇALIŞMALARI
G16 plankaresinde ortaya çıkarılan KL14.1 duvarının güney kesitteki
devamını izlemek ve işlevini anlamak amacı ile çalışmalara güney
yönünde devam edilmesine karar verilerek GH16 plankaresinde çalışmalar
başlatılmıştır.
GH-16 plan karesinde alüvyal tabakanın kaldırılmasının ardından +1.97
seviyesinde çalışmalara başlanmıştır. Doğu kesitte görülen freskoların 1.
sırasının kodu +1.81 dir. +1.77 seviyesinden itibaren tüm alanda yanık izleri,
seramikler ve aralarında da fresko parçaları görülmeye başlamıştır. Açmanın
kuzeybatı köşesinden +1.69 kodunda yoğun çatı kiremitleri, kömür parçaları
ile beraber gelmiştir (Resim: 8). Çatı kiremitleri içerisinde kalypterler de
vardır. Ayrıca çok yanmış ve korozyonlu bir sikke13 ele geçmiştir. KL14.1
duvarının GH-16 plan karesine dahil olan kısmı açığa çıkarılmıştır. Breşlerin
üzerinde yanık izleri görülmektedir. Taşların çok yanmış olan yerleri sarı
renge dönüşmüştür ve ufalanmaktadır. Breş bloklar +1.36’dan itibaren dışa
bir profil vererek aşağıya doğru inmektedir. Benzeri Hellenistik Artemis
Tapınağı’nın temel üstü mermer cella profilinde görülmüştür. Görülen
genişliği 0.11 m.’dir.Toprak gri oksitlidir. Doğu-batı doğrultulu blokların
çok sert ve sıkıştırılmış alüvyal bir tabaka üzerine oturduğu saptanmıştır. Bu
durum MN14 açmasında görülen kuzey-güney doğrultulu büyük blokların
(temel) oturma düzlemiyle de aynıdır.
10 Env. No: 13.25.
11 Env. No: 13.26.
12 Env. No: kst 1.
13 Etüd No: 12.

438

+1.54 seviyesinden itibaren açmanın güneyinde doğu-batı doğrultu
olmak üzere yığılmış çatı kiremitleri geldi. G-16 açmasının güneyinde +1.49
seviyesinde doğu-batı doğrultulu 3 blok açığa çıkarıldı. Bu seviyede çatı
kiremitleri de açığa çıkarıldı. +1.42 kodunda yanık tabaka içinden arka yüzde
süvari betiminin yer aldığı M.Ö. . 320-294 arasına tarihlenen Kolophon sikkesi
ele geçti.14
+1.31 seviyesinden itibaren çok yanık fresko parçaları ile yanmış mermer
ve taş parçaları ele geçti. Toprak balçıklı ve sarı oksitli olup bu tabaka içinden
gelen seramiklerin ve çatı kiremitlerinin tümü yatık olarak ele geçtiler. Çatı
kiremitlerinin altında ağız, kulp ve boyun kısmı korunmuş cam parçası
bulundu.
Açmanın doğusundan breş taş blokların güneyinde +1.25 seviyesinden
büyük olasılıkla yanmadan dolayı patlamış taş bir taban açığa çıkarıldı.
Açmanın doğusunda gözlemlenen yanık izleri +1.20 kodundan itibaren
açmanın tümüne yayılmış ve +1.11 kodunda son bulmuştur. Yangın
tabakasının altında ele geçen buluntular arasında yer alan ciddi stil Apollon
figürin başı15, boyalı çatı kiremiti parçası, kırmızı boyalı fresko parçası
ve küçük gabara parçası M.Ö.

5.ve 6.yy.’a tarihlenmektedir. Açmanın

güneydoğu köşesinde +1.02 seviyesinde profil veren iyi korunmuş M.Ö. 6
yy.ın ikinci yarısına tarihlenen tüme yakın stroter ele geçti. Güney kesitte çatı
kiremitlerinin altında taşlı bir taban açığa çıkarıldı. Taşlar yanmış bir haldedir.
Taşların kodları +0.97 ile +0.91 arasında değişmektedir.
+0.34/+0.28

arasında

açmanın

özellikle

kuzeydoğu-kuzeybatı

ve

güneybatısında yoğunluklu olarak büyük taşlardan oluşan bir bölümle
karşılaşılmış, onun altından +0.21 kodlarında daha küçük taşlar da gelmeye
başlamıştır. Bu konum aynı şekilde MN13 açmasındaki Leto Tapınağı pronaos
duvarının kuzey yönünde de çok net olarak görülmüştü. Aynı şekilde 2006
yılında Hellenistik Artemis Tapınağı’nın peristasisinin kuzeyindeki IH/12
açmasında aynı tabakaya rastlanmıştı. Bu kutsal alanda yine bir dönemdeki
su yükselmesiyle de ilişkili olabilir. Sistem altta daha küçük taşlar, üstte
14 Benzerleri için bkz. Delrieux 2014.
15 Etüd no: 9.
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daha iri taşlardan oluşan bir taban oluşturma sistemidir. +0.18 kodunda
açmanın güneybatısından orientalizan üzerinde köpek ile kuyruğu ve arka
kısmı görülen bir hayvan (tilki?)16 figürlü seramik parçası ele geçmiştir. +0.15
kodunda açmanın kuzeybatı köşesinden ağaç parçaları gelmeye başlamıştır.
+0.03 kodunda kulbu ve ağız profili korunmuş doğu yunan kâsesi ile altın
plaka parçası17 ve -0.10 seviyesinden

itibaren kaliteli kuşlu kâse gövde

parçaları ve kelebek motifli kotyle parçası ele geçti. -0.50 kodunda suyun
çok kaynaması ve hiç malzeme gelmemesi sebebi ile GH-16 açmasına son
verilmiş, kesit çizimleri yapılmıştır.

G-16 KUZEY PLANKARE ÇALIŞMALARI
G-16 açmasında yapılan kesit çalışmalarında, açmanın kuzey kesitinde bir
çöküntü olduğu saptanmış ve bu çöküntünün nedenini sorgulamak amacı
ile çalışmalar kuzeye kaydırılarak, G-16 kuzey plan kare çalışmaları +1.84
kodunda ve 1.30x2metre alanda başlatılmıştır.
Toprak rengi kahve-gri olup yer yer kömür izleri görülmüştür. +1.77- +1.72
seviyeleri arasında yatay olarak çatı kiremitleri (yoğunluklu olarak stroter)
açığa çıkarıldı (Res.9). Çatı kiremitleriyle birlikte seramik parçaları da ele
geçmiştir. Bu seramikler arasında birkaç kalıp yapımı kâse parçası da (megara)
bulunmaktadır. Seramikler kuzeybatı ile güneydoğuda yoğunlaşmaktadır.
Açmanın tümünde yanık izleri ve kömür parçaları görülmesine karşın batı
kesitin içine girecek şekilde yanık izleri yoğun olarak devam etmektedir.
Fresko parçaları da ele geçmiştir. Açmanın kuzeydoğusunda çöküntü vardır.
+1.72 seviyesinden itibaren açmanın kuzeybatısında görülmeye başlayan taşlı
tesviye tabakası güneye doğru yayılmıştır. Bu tabakanın altında ise içinde çok
küçük deniz minareleri içeren, yaklaşık 2-3cm kalınlığındaki çakıllı tabakaya
geçilmiştir. Bu tabaka tüm kutsal alanda görülen sel taşkını tabakadır. +1.67
kodunda yoğun şekilde istiridye (murex) ele geçti. Ayrıca +1.64 seviyesinde
açmanın kuzeyinde ele geçen hayvan kemiği parçalarının bir bölümünün
kesit içinde kaldıkları saptandı. Açmanın kuzeyinde yanık ve denizel ürünler
16 Benzerleri için bkz. Aytaçlar 2005, 57, Lev. 26, E 192 Ephesos –EOS. Torino-Delos Grubu.
17 Env. No: 16.58.
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görülürken, güneyinde seramiklerin yoğunlaştığı görülmektedir. +1.51
seviyesinden itibaren kömür, fresko ve sıva parçaları ele geçti. Sıvaların
bir bölümü toprakla karışmış ve ele alındığında dağılmaktır. Toprak gri
üzerine sarı oksitli toprağa dönüşmüştür. Açmanın kuzeydoğusundan
+1.50 seviyesinden itibaren su gelmeye başlamıştır. +1.46 kodunda açmanın
güneyinden çökmeden dolayı üst üste düşmüş durumda birkaç adet M.Ö.
4. yüzyıl Attika siyah firnisli kap parçası ele geçmiştir. Parçalardan birinin
tondosu tam olarak korunmuş şekilde ele geçmiştir ve üzerinde rulet bezeme
görülmektedir (Res. 10). Açmanın güneyinde +1.42 metrede görülen gri-sarı
oksitli tabaka yanmadan kaynaklanmıştır. +1.40 seviyesinde itibaren yanık
izleri tüm alana yayılmış, güneydoğu köşeden gelen seramik parçaları çok
yanmış durumda ele geçmiştir. Çift delikli ağırşak17 ele geçmiştir. +1.36
seviyesinde tekrar içinde minik deniz minareleri görülen küçük çakıllı tabaka
geldi. Açmanın doğusunda +1.38- +1.32 seviyeleri arasında patlamış mermer
parçalarının yanında yanmış ve yanmamış işlenmiş mermer parçaları, fresko
parçaları ele geçti.
+1.32/+1.27 kodları arasında içe kıvrımlı Fenike volütü içinde Asur
palmet motifli kaplama parçası bulundu. +0.94 seviyesinde açmanın
kuzeydoğu köşesinden minyatür, çift kulplu ve ağız kısmı tüm mavi Fenike
camı amphoriskos parçası ele geçmiştir. Kabın ağız profili, boyun ve kulp
kısımları korunmuştur. Kabın gövdesi büyük olasılıkla GH16 da +1.11m’de
bulunmuş olan sarı mavi bezemeli Fenike parçası ile benzer olmalıdır.
Açmanın güneydoğu köşesinden hamurlaşmış şekilde ağaç parçaları gelmeye
başlamıştır. Güneydoğudan +0.88 kodunda dor dilli sima parçası ele geçti.
Spondylus Gaederopus türü istiridye kabukları gelmektedir. Arkaik döneme
tarihlenen rahip figürini ele geçmiştir. Açmanın güneybatı ve güneydoğu
köşesinde +0.36 kodunda iki büyük ağaç kütüğü açığa çıkarıldı. Ağaç kütükleri
dışında ele geçen buluntular arasında yanmadan dolayı camlaşmış taban
tuğlaları da vardır. +0.25 kodunda bronz üzerine altın yaldızlı 7. yüzyıl Phryg
fibula’sı, İonia kâseleri, kotyleler bulundu. +0.15’ten itibaren tüm alanda çok
küçük taşlarla sıkıştırılmış taban açığa çıkarıldı. Güneydoğu köşeden büyük
boyutlu şist ele geçmiş, fotoğrafı çekilmiştir. Üst kodu + 0.11, alt kodu +
18 Env. No: 5.10.
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0.09dur. Şist kaldırıldıktan sonra altından aynı boyutlarda bir şist daha ele
geçmiştir. Üst kodu + 0.08, alt kodu + 0.05’tir. G-16 açmasında özellikle batı
ve kuzey, G-16 kuzey açmasının da batı ve doğu kesitlerinde dik durumda ve
aynı kodlarda ağaç parçalarının ele geçmesi burada bir ahşap yapının varlığını
düşündürmektedir. +0.08/+0.04 kodları arasında küçük pişmiş toprak,
alçak kabartma Erken Arkaik akroter parçası ele geçmiştir. Akroterin dışa
kıvrımlı volütünün bir kısmı izlenebilmektedir. Olasılıkla ortada 3 yapraklı
palmet motifi vardır. Sadece sağ taraftaki küçük taç yaprağının (palm) yarısı
izlenebilmektedir. Deniz kumunun gelmesi nedeniyle -0.53 m. seviyesinde
çalışmalara son verilmiştir.

APOLLON KLARİOS TAPINAK ÇALIŞMALARI
Apollon Klarios tapınağının yayın çalışmalarına 2014 yılında da Klaros
kazı ekibinin Fransız ve İspanyol üyeleri tarafından devam edilmiştir.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda tapınağın tüm taşlarının envanter
çalışmaları ve total stationla kodlamaları tamamlanmıştır. Ayrıca krepislerin
ve kenetlerin restitüsyonu N. Bresch tarafından yapılmıştır (Çizim: 1). Bu
çalışmaların yanı sıra tapınağın tarihlendirilme sorunları konusunda da
çalışmalar yapılmıştır. Tapınağın tarihlenmesine yönelik ilk çalışma R.
Martin tarafından yapılmıştı. Martin tapınağın inşa evresinin M.Ö. 4. yüzyılın
sonunda başladığını ileri sürmüştü. J-J. Moretti, R. Martin’in bu tarihlemeyi
yaparken tapınağın konumunu dikkate almadığını, salt teknik açıdan
değerlendirme ile yapmış olduğunu ileri sürmektedir. Tapınağın kuzeyinde
gerçekleştirilen çalışmalar19, tapınağın 0.60-0.70 m. yükseklikte taşlı ve killi bir
dolgu tabakası üzerine oturduğunu ortaya koymuştur. Tapınak temellerinin
doğu yönünde yaklaşık M.Ö. 100 tarihine değin bir bölümünün açıkta
olduğu saptanmıştır. Apollon ve Artemis tapınaklarının üstünde oturduğu
bu dolgu tabakasından gelen malzeme, tapınağın ilk inşa evresi ile ilişkili
kesin bir tarih vermemektedir. M. Dewailly, Artemis tapınağını M.Ö. 4. yy.
sonu - 3. yy. başına tarihlemektedir20. Bu tarihleme, Apollon tapınağının
19 La Genière 1989, 289-291; Schwaller 1992 ; Amandry 1992 ; Jolivet 2003 ; La Genière - Jolivet éds
2003, 205-206; Dewailly 2014, 92-95.
20 Dewailly 2014, 95.
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tarihlendirilmesiyle de uygun düşmektedir21. Apollon Klarios ve Artemis
Klaria tapınaklarının yapımına yaklaşık M.Ö. 300 civarında başlandığı ve
Lysimakhos’un, Kolophon halkını M.Ö. 294 de Ephesos’a (Arsinoe) sürmesiyle,
yapım çalışmalarının durduğu anlaşılmaktadır22. Ayrıca Apollon tapınağının
başlama döneminin, Kolophon Arkhaia kentinin duvarlarının inşa tarihi ile
çağdaş oldukları M.Ö. 311-306 tarihlenen bir dekretten bilinmektedir23. Diğer
taraftan Apollon tapınağı, Priene Athena tapınağı (4. yy. ortaları) ile yeni
Artemis Ephesia tapınağından (4. yy.ın üçüncü çeyreği) daha geç, Apollon
Didymaion (4. yy. sonu) ve Kastabos Hemitheia tapınakları (4. yy. ın son
çeyreği) ile çağdaş buna karşın Sardis Artemis tapınağının ilk evresinden (3.
yy.ın ilk yarısı) biraz daha erkendir.
1990-1997 yılları arasında Artemis sektöründe gerçekleştirilen çalışmaları
yayına hazırlayan M. Dewailly, 2014 yılında depo çalışmaları yapmıştır. Bu
çalışmalar Artemis sektörünün M.Ö. 7. yy. ortalarından, 5. yy.’ın sonuna
değin farklı evrelerin araştırılmasına yöneliktir. 2014 yılı depo çalışmalarında
özellikle bu sektörde ele geçmiş olan Hellenistik ve Erken Roma evresinin
tarihleyici elemanlarından biri olan ince seramiklerin katalog çalışmaları
tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, Apollon’un ikiz kardeşi Artemis’e adanmış
olan bu sektördeki M.Ö. 4. yy. ile M.S. 1. yy. sonu arasındaki yaşamı ve kült
ritüellerini kanıtlama açısından önemlidirler. Hellenistik Artemis tapınağının,
Apollon tapınağı ile çağdaş olduğu,1988 yılında M. Schwaller tarafından, iki
tapınak arasında açılmış olan açma çalışmalarında saptanmıştı24. Artemis
tapınağının birinci basamağı M.Ö. 4. yy. başına tarihlenen bir taban üzerine
oturmaktadır. M.Ö. 4. yy. sonu 3. yy. başında bu taban bir dolgu tabakası
ile yükseltilmiştir. Bu dolgu tabakasının içinde bir bronz sikke hazinesi
ele geçti, bu hazinenin 294-280 arasında bir tarihte buraya konmuş olduğu
düşünülüyor. Bu sikkeler P. Amandry tarafından yayınlandı25. Kolophon
Arkhaia halkının kaderini belirleyen Lysimakhos’un kararı, kutsal alandaki
21 Kutsal alanın inşa projesine M.Ö. IV. yy. sonu, III. yy. başlarında başlandığı anlaşılmıştır. Bkz.
La Genière - Jolivet 2003, 206. La Genière 2007, 182.
22 Robert 1989, 81-85 ; Cohen 1995, 184-186 ; Müller - Prost 2013, 100-101.
23 Cohen 1995, 183-185.
24 Schwaller 1992, 67-68.
25 Amandry 1992, 91-99.
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imar faaliyetlerinin başlamadan sonlanmasına neden oldu. Kutsal alanda
yeni imar faaliyetlerinin tekrar başlaması sırasında, M.Ö. 3. yy. başlarına
tarihlenen Artemis sektöründeki birkaç yapının üstlerinin çakılla karışık
mermer yongalardan oluşan bir tesviye tabakası ile örtüldüğü kazılar
sırasında saptanmıştır. Bu tesviye tabakası içinde çok sayıda yerel ya da ithal
siyah firnisli ve kalıp yapımı kâseler (Megara) ele geçti. M. Dewailly, Klaros
kutsal alanının bağlı olduğu Sahildeki Kolophon’da (Notion) bu güne değin
bir seramik atölyesi bulunmadığını, buna karşın Samos’da kalıp yapımı kâse
üretimi merkezi olduğunu ileri sürmektedir. Ancak Sahildeki Kolophon’da
(Notion) bu güne değin uzun soluklu bir kazı yapılamamıştır26. Bu nedenle
kentte bir seramik atölyesinin varlığı konusunda görüş ileri sürmenin henüz
çok erken olduğunu düşünüyoruz. Ancak gelecek yıllarda yapılacak kazılar
bu konuya netlik kazandırabilir.
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Çizim 1: Krepis bloklarının ve kenetlerin restitüsyonu (N. Bresch).
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Resim 1: MN1213 – MN12 arasındaki kesit.
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Resim 2: Kithara taşıyan tanrıça figürini.

Resim 3: Poloslu figürin başı.

Resim 4: Yüksek poloslu kithara taşıyan tanrıça figürini

Resim 5: Pişmiş toprak lyralı tanrıça figürini.
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Resim 6: Yanık pişmiş toprak figürin başı.

Resim 7: G 16 Açması, Arkaik duvar.

Resim 8: GH 16 Açması. çatı kiremitleri ve
kömür parçaları.
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Resim 9: G16 Kuzey Açması, çatı kiremitleri.

Resim 10: G 16 Kuzey Açması Attika siyah firnisli kap parçası.
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İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi’nde yer alan Teos antik kentinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına sürdürülen beşinci dönem kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları 27 Haziran-28
Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.
*
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Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
2014 yılı Teos kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile (KVMG Yatırım Bütçesi ve DÖSİMM) İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın sağlamış olduğu maddi destekle
155 gün sürmüştür. Ayrıca çalışmalarımızı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emine
Feyhan Yaşar, Hiddenbay-Teos Gayrimenkul Yat. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile İzmir AGORA
Alışveriş Merkezi adına Odak İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi (sponsorluk bedeli 2015
yılına aktarılmıştır) finansal olarak desteklemişlerdir. T.C. Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu, Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Kaymakamlığı
kazı çalışmalarına ayni ve maddi destek vermişlerdir. Yukarıda adı geçen kurum, kuruluş ve
kişilere kazı çalışmalarına destekleri için Teos Kazı Başkanı olarak teşekkür ederim. 2014 yılı
çalışmalarına, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, doktora öğrencileri Araş.
Gör. C. Özbil, Araş. Gör. D. Ö. Yalçın (M.A.), Arkeologlar G. Yenice (M.A.), C. Pala, H. Ergin ve
S. Gülgönül, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencileri, G. Pektaş, E. Bağdatlıoğlu, İ. Taşçıoğlu,
H. Durak, A. Arazlı, A. Ala, B. Kayık, U. Karazeybek, B. Kaya, A. Uzun, B. Arı, E. G. Ayten,
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2014 yılı kazı sezonunda, öncelikli olarak 2010 yılında başlanılan antik
kentin sayısal planının çıkarılmasına yönelik belgeleme çalışmalarına, antik
kentin cadde-sokak sisteminin belirlenebilmesi için antik kentin genelinde
jeofizik ölçümlerine ve Hellenistik Sur, Akropolis ve Tiyatro’da ise kazı çalışmalarına devam edilmiştir.

TEOS ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
Musa KADIOĞLU
25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmaları ile geliştirilen Teos Çevre Düzenleme Projesi, 2014 kazı sezonu sonu itibarı ile % 95
oranında tamamlanmıştır (Plan: 1; Resim: 1). Proje kapsamında önerilen tüm
mimari yapılar tamamlanmış, ancak gezi güzergâhlarına ilişkin yolların çok
az bir bölümünün 2015 yılı kazı sezonunda tamamlanması planlanmaktadır.
2014 yılı çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce yatırım programına alınan ve inşası tamamlanan depo-müze binasının kullanım ve teşhirine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Depo-Müze binası içerisine hem
mimari restorasyon holüne hem de seramik deposuna ağır tonajlı raflar yerleştirilerek antik kentteki yapılara göre numaralandırılmış ve isimlendirilmişlerdir. Daha sonra 1980’li yıllarda inşa edilen ve depo olarak kullanılan bekçi
evi-depo binası içerisindeki seramik ve mimari blok kasaları yeni depoya taşınmış ve yeni raf sisteminde ait oldukları raflara yerleştirilmişlerdir. Ayrıca
eski bekçi evi-depo binasının bulunduğu 89 ada 41 parsel içerisine 2010 yıH. Er, H. Uslu, K. Ateş, S. Çakır, B. Adanalı, L. Arslan ve M. Köylü; Restorayon Uzmanı Mimar
F. E. Köşgeroğlu (M.A.), mimarlar M. Çalışkan ve I. T. Sheridan; Akdeniz Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Adak,
doktora öğrencileri Araş. Gör. E. Taşdelen (M.A.) ve Araş. Gör. H. Uzunoğlu (M.A); Eskişehir
Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. R.
Tamsü Polat (kazı başkan yardımcısı) ve Öğr. Gör. Y. Polat (M.A.) ve Fransa Bordeaux Ausonius
Enstitüsü’nden nümismat Dr. K. Konuk katılmışlardır. Su altı araştırmalarına Mimar F. E. Köşgeroğlu, G. Köşgeroğlu, O. Serdar, S. Gülsöken, E. Dirgin, B. Özkırlı ve Ö. Demirci katılmışlardır.
Ayrıca, yabancı ekip üyeleri olarak Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. M. Kerschner
ve doktora öğrencisi N. M. Voss ile Almanya’dan jeofizik araştırmalarını sürdüren C. Hübner
katılmışlardır. 2014 yılı Teos çalışmalarında İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Sayın H. Y. Taş Bakanlık Temsilcisi olarak görev almıştır. Tüm kazı ekibime göstermiş oldukları üstün gayretten ötürü
çok teşekkür ederim
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lından itibaren taşınarak koruma altına alınmış olan yazıtlı mimari blokların tamamı yeni depo-müze binasına taşınmıştır. Söz konusu blokların bilgi
panolarının hazırlanmasına başlamış ve bir heykel kaidesi ile bir stelin transkripsiyonu ve Türkçe-İngilizce çevirilerini içeren bilgi panoları yerleştirilmiştir. Transkripsiyonları ile Türkçe ve İngilizce çevirileri henüz yapılamayan,
tiyatro kazılarında 1960’lı yıllarda ortaya çıkarılan yazıtlı heykel kaideleri de
(yeni depo-müze binasının uzun batı revağına) taşınmış ve tasnif edilmiştir.
2015 yılında mevcuttaki tüm yazıtlı blokların teşhiri ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması planlanmaktadır (Resim: 2).
Depo-müze binası içerisindeki restorasyon holünde yer alan ve mimari
restorasyon çalışmaları için gerekli olan kum havuzu işler hale getirilmiş ve
restorasyon malzemelerinin konulacağı bir tezgah yapılmıştır. Böylece mimari restorasyon çalışmalarının tüm alt yapısı 2014 yılı çalışmalarında tamamlanmıştır.
Teos Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi ihale kapsamında Dionysos
Tapınağı’nın güneyinde doğu-batı akslı ve yaklaşık 270 m. uzunluğunda ahşap tren yolu traverslerinin çerçeve olarak kullanıldığı ve içi küp taş dolgulu
gezi yolu tamamlanmıştır (Resim: 3). Böylece Dionysos Tapınağı ve Dionysos Tapınağı’ndan antik tiyatro ile bouleuterion yol ayrımına kadar olan gezi
güzergâhı yaya yolu olarak düzenlenmiştir. Söz konusu yolun bitiminden
antik tiyatroya ve bouleuterion’a ulaşan kadastral yolların bitki örtüsünden
ve moloz taşlardan arındırılması 2013 kazı sezonunda tamamlanmıştı. 2014
sezonunda 85 ada 5, 8 ve 9 parsellerin doğusundaki 215 m. uzunluğundaki
kadastral yol ahşap traverslerle çerçevelenmiş ve kısmen önce blokaj olarak
yumruk büyüklüğündeki yerel taşlarla doldurulmuş ve üst tabakası 3 numara mıcır ile kaplanmıştır. 2015 kazı sezonunda söz konusu yolun geri kalan
kısmı aynı şekilde taş ve mıcır ile doldurularak tamamlanacaktır. Aynı tür
uygulama 89 ada 119 parselin güneyi ile 85 ada 11 parselin kuzeyinde yani
her iki parsel arasında kalan yaklaşık 30 m. uzunluğundaki kadastral yolda
da tamamlanmıştır.
13 Ekim’den itibaren sürdürülen gezi güzergâhı düzenleme çalışmalarında, ahşap tren yolu traverslerinden oluşturulan çerçeve, depo-müze ile tiyatronun önünde yer alan 89 ada 46 parselin batı ucuna kadar yani 85 ada 1, 2, 3
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ve 4 parsellerin güneyinde kalan 230 m.’lik kadastral yolda tamamlanmış ve
kısmen kaba mıcır ile doldurulmuştur.
2014 yılı çalışmalarında özellikle 85 ada 4 parsel ile 89 ada 46 parsel arasında kalan 145 m. uzunluğundaki kadastral yol, yoğun bitki örtüsünden arındırılmıştır. Ot temizliğinden sonra ortaya çıkan çok sayıda mimari blok ve
moloz taşların düzenleme işinin 2015 sezonunda yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu kadastral yolda yapılacak düzeltme ve düzenleme çalışmalarından sonra anıt ağaç yönünden gelip tiyatroya ulaşan ve oradan müze-depo
binasına giden yol tamamlanmış olacaktır. Böylece 2014 ve 2015 yıllarında
toplam 890 m. uzunluğunda travers çerçeveli, küp taş dolgulu gezi güzergâhı
tamamlanmış olacaktır.
Teos Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi kapsamında İzmir İl Özel İdaresi,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın maddi destekleri ile yapımına 2013 yılında başlanılan Teos Kazı Evi inşaatı, 2014 kazı sezonu sonu itibarı
ile tamamlanmıştır. Kazı sezonu sonunda yeni kazı evine taşınılmış ve kazı
evi kısmen düzenlenmiştir. 2015 kazı sezonunda sadece kazı evinin bahçe düzenlemesi yapılacaktır.

BELGELEME ÇALIŞMALARI
Sayısal Kent Planı, Mimari Belgeleme ve Jeofizik Çalışmaları
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, görünürdeki tüm yapı ve yapı kalıntıları 2012 kazı sezonu itibarıyla sayısal kent
planına total station ve GNSS hassas ölçüm aletleri kullanılarak (Nikon Nivo
C3 ve Foif A20 GNSS) işlenmiş ve her yıl kazısı gerçekleştirilen açmaların
(sondajların) planları söz konusu bu plana eklenmektedir (Plan: 1).
2010 yılında başlanılan Dionysos Tapınağı’nın plan rölövesine 2014 yılında da devam edilmiş, 3D dijital tarama ile elde edilen mimari blok ve yapı
bölümlerinin çizimleri detaylandırılmış ve blok envanter numaraları rölöve
üzerine işlenmeye devam edilmiştir. Ayrıca bouleuterion, tiyatro, akropolis, sar-
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nıç, güney liman iskelesi, batı nekropol, örenyeri depo-müze alanının, Dionysos Tapınağı’nın ve gezi güzergâhlarının yüksek çözünürlükteki hava fotoğrafları model helikopter ile çekilmiştir.
Antik kentin cadde-sokak sistemi ile toprak altındaki yapılarının araştırılmasına yönelik jeofizik çalışmalarına 2010 yılından itibaren olduğu gibi 2014
yılında da devam edilmiş ve bu çalışmalarda önemli veriler elde edilmiştir
(Harita: 1). Özellikle ekili-dikili olmayan şahıs parsellerinde yüzeydeki ot temizliği yapıldıktan sonra jeomanyetik, jeoradar ve elektrik metotları kullanılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. 31 Temmuz-11 Ağustos 2014 tarihlerinde
12 iş günü sürdürülen jeomanyetik ölçümlerde toplam 5,94 hektarlık (59.416
m.2) bir alan ölçülmüştür. Antik kenti çevreleyen Hellenistik Dönem suru dışında 89 ada 50 parsel; 85 ada 1, 42, 43 parseller; 84 ada 1, 4 ve 5 parseller
ile 100 ada 12 parselde ve surun içinde kalan 85 ada 2-3, 10, 11, 13, 14, 15, 16
parseller ile 82 ada 4 ve 9 parseller ile 89 ada 49 parselde, mimari kalıntıların
özellikle sur, kule ve cadde-sokakların tespiti için jeomanyetik yöntemlerle
araştırılmıştır (Harita: 1 ve 2). 2014 yılı ölçümleriyle birlikte (6,29+11,3+5,94
ha) toplam 23,53 hektarlık (230.530 m.2) alan taranmış ve önemli sonuçlara
ulaşılmıştır. Jeomanyetik yöntem dışında 5.789 m.2’lik (0,58 ha) alanda (85 ada
13, 14, 15, 16 parseller ile 82 Ada 9 parselde) da yer radarı (GPR) ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntem dışında ayrıca elektrik özdirenç yöntemiyle2 100 m. uzunluğunda iki profil kesiti de alınmıştır.
Antik kentin kuş uçumu 6,4 km. ve asfalt yol takip edilerek 16,2 km. güneydoğusunda yer alan Haritacılar Tümülüsü de (T12) 2014 yılı jeofizik taramaları kapsamında araştırılmıştır. Jeofizik yöntemlerle elde edilen verilerle
ölçeklendirilmiş fotoğraflar birleştirilerek Teos coğrafi bilgi sistemine (ArcGIS 10.2) aktarılmıştır. Ancak tümülüs içerisinde olası bir mezar odası ya da
lahite ait olabilecek veri elde edilmemiştir.
Hellenistik Dönem kent surunun dışında 85 ada 1, 42 ve 43 parsellerde
gerçekleştirilen jeomanyetik ölçümlerde sur duvarının batısına yani dışına
birleşen ve yaklaşık 35 m. aralıklarla yerleştirilmiş 5 (beş) adet kulenin varlığı
2

Elektrik özdirenç yöntemi diğer bir adıyla “düşey elektrik sondaj” (DES) 2 adet akım elektrotu
ile yer altına gönderilen elektrik akımının oluşturduğu potansiyel farkın 2 adet potansiyel elektrotu ile ölçülmesi prensibine dayanmaktadır.
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tespit edilmiştir. Bu kulelerden 85 ada 1 parselde varlığı tespit edilen kule,
jeomanyetik veriler sonucuna istinaden 2014 sezonunda kazılmış ve jeofizik
sonuçlarının doğruluğu monümental bir kule kapısı ile teyit edilmiştir (Resim
6). Surun iç kısmında 85 ada 2 ve 3 parsellerdeki jeomanyetik veriler, kazısı
yapılan kule ile onun güneyinde kalan kuleye bir meydandan çıkarak eşkenar
üçgen oluşturacak şekilde ulaşan cadde-sokakların varlığına işaret etmektedir. Söz konusu anomaliler, kazısı yapılan kulede olduğu gibi cadde-sokak ile
kesin olarak ilişkilendirilebilirse, 2011 yılından itibaren yine jeofizik yöntemlerle ileri sürmüş olduğumuz organik kent plan gelişimini desteklemektedir.
Olasılıkla söz konusu cadde-sokaklar Hellenistik Sur’da yer alan kulelerle
bağlantılı olduklarından Hellenistik Dönem’den beri var olmuş olmalıdırlar.

KAZI ÇALIŞMALARI
Akropolis Kazı Çalışmaları
Canan ÖZBİL3
Michael KERSCHNER4
Hazal ERGİN5
Selin GÜLGÖNÜL6
Kentin kuzeyinde, günümüzde Kocakır Tepe olarak adlandırılan Akropolis’teki yapı ve tabakalaşmanın araştırılmasına yönelik çalışmalara 2014 yılında da devam edilmiştir. 2010 yılında mevcut kalıntıları belgelenerek rölövesi
çıkarılan alanda kazı çalışmalarına ilk olarak 2012 kazı sezonunda tapınağın
kuzeydoğu köşesinde başlanmıştır (AK1). 2013 yılı çalışmalarında tapınağın
yaklaşık 20 m. doğusunda yer alan ve sunak olarak adlandırılan alanda iki
sondaj (AK2 ve AK3) daha yapılmıştır.

3
4
5
6

Canan Özbil, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
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Prof. Dr. Michael Kerschner, Österreichisches Archäologisches Institut, Viyana.
Hazal Ergin, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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Ayrıca 2012-2014 sezonlarında kentin genelinde olduğu gibi Akropolis ve
çevresinde de jeomanyetik ve jeoradar ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı
Akropolis çalışmaları kapsamında, hem tapınak ve sunağın güneyinde hem de
her iki yapı arasında kalan alanda yapılan ölçümlerin sonuçlarına dayanarak
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 5-28 Ağustos 2014 tarihlerinde süren beş
adet sondajla (AK4-8) hem jeoradar ve jeomanyetik sonuçlarının test edilmesi
hem de söz konusu alanda Arkaik ion tapınağın alt yapısının araştırılması ile
Akropolis’in kronolojisini oluşturmak amaçlanmıştır7.

AK4 ve AK 6 Sondajları
Tapınağın güneybatı köşesi ile sunak arasında, jeoradar verilerinde anomali görülen alanda 5 x 2 m. ölçülerindeki AK4 Sondajı gerçekleştirilmiştir.
Yüzey toprağından (deniz seviyesine göre +30,38 m.) yaklaşık 50 cm. derinlikte sarı renkli ana toprağa rastlanması üzerine çalışmalara son verilmiştir.
5-7 Ağustos 2014 tarihlerinde sürdürülen kazı çalışmalarında az miktardaki
seramik parçası dışında bir buluntuya ya da mimari veriye rastlanmamıştır.
2014 yılında Akropolis’te Hekatompedon olarak adlandırılan tapınak kalıntısı ile doğusundaki altar arasında kalan alanda dikdörtgen biçimli bir mimari
bloğun çevresinde 2 x 2,50 m. ölçülerindeki AK6 sondajı açılmıştır. AK4’ün
hemen kuzeyindeki, yüzeyde sadece üst kısmı görülen ve in situ görünümündeki bloğun etrafında, hem bloğun tapınakla (ya da tapınak-sunak bağlantısı
ile) ilişkisini araştırmak, hem de in situ olup olmadığını anlamak amacıyla sondaja başlanmıştır. 8-11 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılan kazı çalışmalarında
deniz seviyesinden 30,46 metre kotta başlayan yüzey toprağı, 30,35 ile 30,27 m.
arasındaki katmanda bloğun kuzey ve kuzeybatısında Arkaik Dönem seramik
parçaları ele geçmiştir. T14-AK6-001 olarak adlandırılan bu ilk katmandan sonra 30,27 m. kotundan itibaren 30,10 m. kotuna kadar (T14-AK6-002 katmanı)
yoğun olarak seramik parçaları ele geçmiştir (Resim: 4). Ancak bloğun diğer
kısımlarında herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır. Bloğun etrafında 30,10
m.’den 29,74 m.’ye kadar derinleşilmiş ve bu katmanda da (T14-AK6-003) çok
7

Kentteki tüm alanlarda olduğu gibi Akropolis’teki çalışmalarda da seviyeler deniz seviyesine
göre (P24=0,00 m.) hesaplanmış, kot ölçümleri 30,2280 m. yükseklikteki P46 poligonuna göre
alınmıştır.
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az sayıda Arkaik Dönem seramiği ele geçmiştir. Söz konusu 002 tabakası doğrudan doğruya ana toprağın üzerinde yer alır ve M.Ö. 630 ile 590 yıllarına
tarihlenen homojen seramik buluntular içermektedir. Ele geçen seramik form
çeşitliliği (yoğun olarak içki kapları, buna karşılık nadir olarak amphora ve pişirme kapları) bir kutsal alana işaret etmektedir. Olasılıkla burada kurban törenlerinde kullanılmış olan kapların depolandığı bir alan söz konusudur. Bu
durum Akropolis’in kuzey kısmının en geç M.Ö. geç 7. yüzyıldan itibaren dinsel amaçlı olarak kullanılmış olduğuna işaret ermektedir.

AK5 ve AK8 Sondajları
Tapınağın, üzerine inşa edildiği ana kaya kütlesinin hemen güneyinde
yapılan jeomanyetik ve jeoradar ölçümlerinde yüksek ısı görmüş bir alan
olarak anomali gösteren kısımda 5 x 2 m. ölçülerinde AK5 Sondajı açılmıştır. Bu sondajla, hem söz konusu ölçümlerin test edilmesi, hem de bu alanda
tapınak ve altyapısına ilişkin bir veri olup olmadığının araştırılması planlanmış ve kazı çalışmaları 5-13 Ağustos 2014 tarihlerinde sürdürülmüştür. Deniz
seviyesinden yüksekliği 29,93 m. olan yüzey toprağının alınmasının ardından sondajın özellikle güney kısmında 29,81 m.’den itibaren yoğun miktarda
seramik parçaları ile çeşitli küçük buluntular ele geçmeye başlamıştır. Geç
Hellenistik-Erken Roma Dönemi ağırlıklı olmak üzere profilli ve amorf seramik parçalarının yanı sıra cam parçaları, kemik objeler, metal objeler ve cüruf
parçaları, pişmiş toprak figürin parçaları, bir adet mermer havaneli ve M.Ö.
3 – M.S. 1. yüzyıllara tarihlenen dört adet bronz sikke ele geçmiştir. Sondajın
güneyindeki yoğun buluntu veren tabakaya karşın kuzey kesimde, yani tapınak ve ana kaya kütlesine yakın olan tarafta hem buluntu sayısının daha
az olduğu hem de toprağın sarımsı renkte olduğu görülmüştür. Bu nedenle,
sondajın güneydoğu kısmında devam eden çalışmalar sırasında +29,60-29,53
m. arasında buluntuların kesildiği yoğun kireçli bir tabaka ile karşılaşılmıştır.
Bu seviyenin ardından ana toprağa ulaşıldığı için çalışmalara son verilmiştir.
Sondajın kuzeyinde, tapınağa ait herhangi bir kalıntı olup olmadığını araştırmak amacıyla AK5 sondajı kuzeye doğru 3 m. genişletilmiştir. Az miktarda
seramik buluntu veren bu genişleme çalışmasında yoğun kireç ve sert killi
tabakaya rastlandığından çalışmalara son verilmiştir.
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AK5’in güney ve güneydoğu bölümünde karşılaşılan yoğun buluntu veren kültür tabakasının araştırılmasına yönelik olarak, sondajın doğu kesitine
bitişik yeni bir sondaj açılmıştır. 5 x 5 m. ölçülerindeki sondaj AK8 olarak
adlandırılmış ve buradaki çalışmalar 19-28 Ağustos 2014 tarihlerinde sürdürülmüştür. 30,25 m.’deki yüzey toprağının alınması ile başlatılan çalışmalar
AK5’in doğu kesiti takip edilerek yapılmıştır. Burada da 28,98 m.’ye kadar
AK5 ile aynı nitelikte ve çeşitlilikte buluntular ele geçmiştir. Geç HellenistikErken Roma Dönemi seramik parçaları, cam parçaları, metal ve kemik objeler, hayvan kemikleri, pişmiş toprak ağırlık, çatı kiremidi, tuğla parçaları,
bir adet dövme tekniğiyle yapılmış, yaprak formlu altın takı parçası, üç adet
M.Ö. 3-1. yüzyılla tarihlenen, bir adet de dönemi belirlenemeyen bronz sikke ele geçmiştir. Sondajın doğu, güney ve kuzey kesimlerinde herhangi bir
buluntu vermeyen sarı ve kahverengi renkli ana toprağın bulunduğu görülmüştür. İki sondajda yoğun ve karışık olarak ele geçen çeşitli buluntular bu
alanın 3,60 m. çapında ve 1,30 m. derinliğinde bir bothros olarak kullanıldığını
göstermektedir.
Ayrıca, her iki sondajda da, kuzeydeki ana kaya kütlesinden koparak
aşağı yuvarlanmış olduğu anlaşılan büyük bloklar açığa çıkarılmıştır. Ancak
herhangi bir işlenmiş blok, mimari eleman ya da bunlara ait parçalar ele geçmemiştir.
Jeomanyetik ve jeoradar ölçümlerinde ısı görmüş tabaka olarak değerlendirilen anomali, çalışmaların başlangıcında yangın tabakası/izi ya da ocaklı
bir işlik vs. olabileceğini düşündürmüştür. Çalışmalar sonucunda, bu anomalinin bothros içerisindeki yoğun miktardaki pişmiş toprak, cam metal gibi ısıl
işlem görmüş malzemeden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

AK7 Sondajı
2013 kazı sezonunda Akropolis’in doğu ucunda yer alan sunağın araştırılması amacıyla açılan AK3 sondajında, sunağın temeli ile ilintili, doğu-batı
doğrultusunda dört sıra büyük dikdörtgen kireçtaşı bloklardan oluşan bir
duvar ve bu duvarın hemen önünde (güneyinde) kireçtaşı bloklardan oluşan
bir zemin tabakası bulunmuştu. Ayrıca, yoğun taş dolgunun yanı sıra M.Ö.
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7. yüzyıl sonundan Roma Dönemi’ne kadar çeşitli tarihler veren buluntulara
rastlanmıştı. 2014 yılı çalışmalarında, bahsi geçen duvarın ve zemin bloklarının batıya doğru devam edip etmediğini araştırmak amacıyla sunak yapısının
güneybatısında, AK3’ün batısında AK7 Sondajı yapılmıştır. 14-18 Ağustos
2014 tarihlerinde devam eden çalışmalar 5 x 4 m. ölçülerindeki alanda gerçekleştirilmiştir. +29,82 m.’den başlayan çalışmalarda +29,44 m.’ye kadar olan
kahverengi yüzey toprağından az miktarda Bizans ve Roma Dönemi seramiği
ele geçmiştir. Bu seviyenin altında devam eden çalışmalarda ise herhangi bir
buluntu ele geçmemiş, sarı renkli sert ve beyaz renkli kireçli ve yumuşak toprak tabakası ile karşılaşılmıştır. +29,17 ila +28,06 m.’de ana toprağa ulaşılması
nedeniyle çalışmalara son verilmiştir. Önceki yıl AK3’te tespit edilen duvar
ve zemin bloklarının batıya doğru devam etmediği görülmüştür.
Tiyatro Kazı Çalışmaları
Canan ÖZBİL
Görkem YENİCE8
Teos Tiyatrosu, kentin kuzeyinde akropolis’in güneydoğu eteğinde doğal
bir yamaç üzerinde yer almaktadır. Güneydoğuya yönlendirilmiş olan yapı
Yunan tiyatro geleneğinde inşa edilmiş olup Roma Dönemi öncesine ait henüz hiçbir arkeolojik veri ile karşılaşılmamıştır. Opus incertum temel üzerine inşa edilmiş alt cavea’nın oturma basamakları ile kemer ve tonozlu bir alt
yapı üzerine inşa edilmiş olan üst cavea tipik Roma Dönemi özelliği taşımaktadır. Ayrıca sahne binası önüne inşa edilmiş olan çok katlı sahne binası sütunlu cephesi (scaenae frons) ile proskenion cephesine (frons pulpiti) ait birçok
bezemeli mimari bloğun varlığı ve yazıtlı heykel kaideleri, tiyatronun M.S.
1. yüzyıl sonu/M.S. 2. yüzyılın başındaki yapı faaliyetlerine işaret etmektedir. Teos Tiyatrosu’nda 1963 yılında, dönemin Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün isteği üzerine Y. Boysal ve B. Öğün tarafından ilk kazı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla doğu analemma’nın önünden
itibaren sahne binasının büyük bir kısmı ile scaenae frons ve proskenion’a ait
mimari bloklar, orkestranın kuzeybatı ucu kısmen açığa çıkarılmış ve cavea’da
8
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temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında başlayan yeni dönem çalışmaları ile yapının mevcut durumu da 3D lazer tarama yöntemi ile belgelenerek planı çıkarılmıştır. 2013 yılında çoğu sahne binası cephesine ait düşme
pozisyonundaki mimari blokların envanter çalışması tamamlanmış ve tüm
bloklar rölöve üzerinde işaretlenmiştir. Ayrıca, hem cavea, hem de sahne binasında kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmıştır. Üst cavea’daki tonozlu
galerilerden orkestraya doğru sürdürülen bu çalışmalarda diazoma duvarının
kaidesi ile bunun yaklaşık 4,5 m. aşağısında 8 sıra kısmen korunmuş in situ
oturma basamakları ve klimakes’ler açığa çıkarılmıştır (Resim: 5).
2014 yılı Tiyatro çalışmaları ile cavea’nın tamamının orkestra seviyesine
kadar kazılması planlanmıştır. Bu amaçla, T1 sondajı olarak adlandırılan
orkestra kazı çalışmaları 21 Temmuz-Eylül 2014 tarihlerinde aralıklarla sürdürülmüştür. Öncelikle cavea’nın eğiminden kaynaklanan, dolgu topraktaki
yaklaşık 90 cm.’lik kot farkı ortadan kaldırılmış, daha sonra 8. oturma basamağının üst seviyesinden itibaren kazı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar
sırasında özellikle orkestranın cavea’ya doğru olan kuzey kısmında çok sayıda
oturma basamağı ile prohedria blokları, klimakes basamakları, orkestra duvar
korniş blokları ele geçmiştir. Ayrıca, doğu analemma tarafında analemma’ya ait
duvar blokları, güney ve güneydoğu kısımda scaenae frons ya da proskenion’a
ait mimari bloklar da açığa çıkarılmıştır. Bu bloklar içerisinde doğu analemma duvarı ucunda bulunan Dionysos başı kabartmalı mermer sütun parçası,
mermer döşeli orkestra tabanı üzerinde ele geçen dizden aşağısı korunmuş
sağ bacak kabartmalı mermer blok ve bezemeli üst yapı elemanları, önceki
buluntular da göz önüne alındığında, yapının mimari ve heykeltıraşlık açısından zengin dekorasyona sahip olduğunu göstermektedir.
Orkestranın cavea’ya bitiştiği kısımda, 2-3,5 m. genişliğindeki hat boyunca
ele geçen bu bloklar, rölöveye ve blok envanterine eklenmeden kaldırılamayacağı için çalışmalara orkestranın iç kısmında devam edilmiştir. Ayrıca, kazı
toprağının yapı içerisinden taşınmasında kullanılmak üzere sahne binası ile
orkestra arasına döşenen geçici yol nedeniyle çalışmalara sadece orkestranın
doğu yarısında devam edilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, orkestra
kazı çalışmaları yaklaşık 9 m. yarıçaplı alanda sürdürülmüştür. Orkestranın
güneydoğu köşesinde, deniz seviyesinden 9,20 m. yükseklikte, beyaz mermer
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taban kaplamaları in situ olarak açığa çıkarılmıştır. Orkestra tabanının yaklaşık 2,7x1,2 m.’lik bir kısmında ele geçen kaplamaların, çok parçalı kırıklar
halinde kısmen korunduğu görülmüştür. Öngörülen sürede kazı ve belgeleme çalışmalarının bitmesi ve taban için gereken konservasyon önlemlerinin
alınması mümkün olmayacağından, tabanın üzeri elenmiş kazı toprağı ile kapatılarak geçici olarak koruma altına alınmıştır. Aynı gerekçeyle, orkestranın
doğu yarısındaki çalışmalara, taban seviyesinin yaklaşık 15 cm. üstüne kadar
(deniz seviyesine göre +9,34 m.) devam edildikten sonra son verilmiştir. 2015
yılında orkestranın tamamında kazı, belgeleme ve envanter çalışmalarının
bitirilip düşme pozisyonundaki tüm blokların orkestra dışına taşınması ve
yerleri bulunabilen blokların yerine yerleştirilmesi planlanmaktadır. Orkestra
tabanındaki mermer döşemeye ilişkin konservasyon uygulamalarının da yine
2015 kazı sezonunda yapılması planlanmaktadır.
2014 kazı çalışmaları sırasında Hellenistik Dönem’den Bizans Dönemi’ne
kadar çeşitlilik gösteren seramik parçaları, az sayıda cam, metal ve kemik objeler, pişmiş toprak ağırlıklar ve çatı kiremidi parçaları ile 1 adet Geç Roma
sikkesi ele geçmiştir.
2013 yılında başlanan tiyatro blok envanter çalışmaları ile özellikle 1963
kazılarında ele geçen scaenae frons ve proskenion’a ait 250 adet mimari bloğun
fotografik belgelemesi yapılmış ve bu bloklar rölöveye işlendikten sonra tiyatronun güneyindeki boş alanda tasnif edilmişti. 2014 yılı kazılarında bulunan
mimari bloklar da plan üzerine işlenerek numaralandırılmıştır. Böylece, tiyatrodan ele geçen mimari blok sayısı 380 olmuştur. Mimari blok envanteri ve belgeleme çalışmaları kapsamında, blokların her cephesinin 1/10 ölçekte detaylı
çizimlerine de başlanmış, 11 adet bloğun bu yöntemle belgelemesi yapılmıştır.

Hellenistik Sur Kazı ve Araştırmaları
Yusuf POLAT9
2014 yılı kazı sezonunda, Teos antik kentinin etrafını çevreleyen Hellenistik Sur duvarlarının tespiti için, Hellenistik Sur Batı-5 (HS-B5), Hellenistik Sur
9

Öğr. Gör. Yusuf Polat, Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 26470 Eskişehir/TÜRKİYE.
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Güney Giriş 1 (Nekropol Kapısı) ve Hellenistik Sur Güney Giriş 1 (Nekropol
Kapısı)’de kazı, surların tespitine yönelik jeofizik10 çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Hellenistik Sur Batı-5 (HS-B5) Kazı Çalışmaları
Antik kenti çevreleyen kent suru, geniş ölçekli alanları sınırlandırdığından, uzun zamanda ortaya çıkartılabilecek yapılardandır. Son yıllarda arkeologlar ile birlikte jeofizikçilerin aktif olarak gerçekleştirdikleri ortak çalışmalar, bu tip yapıların planlarının kazılmadan belirlenmesi ve kazılacak alanların saptanmasına (kule, kapı, sur duvarı) yardımcı olmaktadır.
2014 yılı kazı sezonu içerisinde Batı surlarına ilişkin yapılan jeofizik çalışmaları sonucunda elde edilen verilerde, birbirlerine 35 m. uzaklıkta 5 adet
kule benzeri yapının varlığı tespit edilmiştir (Harita: 1). Tespit edilen yapılardan biri üzerinde test amaçlı kazı çalışması yapılmıştır. Hellenistik Sur Batı
5 (HS-B5) olarak adlandırılan bu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda
ortaya çıkartılan kulenin planının, batı yönde ön duvarın uzunluğunun 7,85
m, kuzey yan duvarın uzunluğunun ise 8,25 m. olduğu belirlenmiştir. Aynı
zamanda kulenin, sur bedenine bitiştiği nokta da kuzey yönde tespit edilmiştir. Kulenin duvar taşları, ortalama 0,95 m. aralıklarla yerleştirilmiş atkı taşları
ile sağlamlaştırılmıştır. Taş blokların yüzeyleri kentin diğer sur duvarlarında
olduğu gibi bosajlı ve kulenin köşelerine yerleştirilmiş bloklar birbirlerine kenetlerle birleştirilmiştir. Aynı zamanda köşe taşlarında Hellenistik Dönem’de
sıkça kullanılan perdahlı dikey şeritler bulunmaktadır. Kule duvarları iç yüzeylerinde çeşitli boyutlarda taş ve toprak dolgu kullanılarak sağlamlaştırılmıştır.
Kazı yapılan alan uzun süre tarım yapılmış bir tarla olduğundan, kulenin kuzey ve batı duvarlarında orijinal yerlerinden sökülmüş duvar blokları
üzerlerinde pulluk izleri sur duvar bloklarına zarar vermiştir (Resim: 6).
Kulenin ölçüleri, aynı hatta bulunan jeofizik yöntemleri ile tespit edilmiş
olan kuleler ve yine kentin güneyinde bulunan iki kule (HS-GK1-HS-GK2) ile
10 “Teos Hellenistik Donem Sur Çalışmaları”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu tarafından 1307E289 No.lu proje ile desteklenmektedir.
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ölçüleri bakımından benzerlik göstermektir. Yapılan bu çalışma ile jeofizik çalışmalarında gözlemlenen kulenin varlığı arkeolojik olarak da kanıtlanmıştır.

Hellenistik Sur Güney Giriş 1 (Nekropol Kapısı) Kazı Çalışmaları
Kentin güneyinde, 2012 yılında tespit edilen, Güney Giriş 1 (Nekropol Kapısı) olarak adlandırılan bölümde, surların kullanım evrelerini tespit etmek
amacıyla girişi oluşturan söveler arasında, deniz seviyesinden +4,81 m. kotundan başlayarak, 3,40 x 2,00 m. ölçülerinde bir sondaj çalışması yapılmıştır.
Stratigrafik olarak kazılan alanda +4,05 m. seviyesinde, sondajın batısında
duvar harcı parçaları, güney kesite yakın bölümde +3,71 m. seviyesinde yanık
tabakası ortaya çıkartılmıştır. Kazı çalışmalarında +3,47 m. seviyesine kadar
Roma Dönemi seramiklerine ait parçalar ile çatı kiremidi parçaları ele geçmiştir. +3,47 m. seviyesinde, kapının eşik taşı ortaya çıkartılmış, fakat yapılan
incelemelerde bu taşın daha sonraki bir dönemde buraya yerleştirildiği anlaşılmıştır. +3, 20 m. seviyesinde ise kapı girişinin taban kaplama taşları ortaya
çıkartılmıştır. (Resim 7).
Girişin dört bloktan oluşan batı sövesinin günümüze kadar ulaşan toplam
yüksekliği 2,00 m’dir. Bloklar üst üste bindirme tekniği ile yekpare bir blok
altına iki küçük bloğun yerleştirilmesi şeklinde düzenlenmiştir.

Nekropol Kapısı Seramiklerinin Değerlendirilmesi
Rahşan Tamsü POLAT11
2010 yılından itibaren kentin Hellenistik Dönem surları ile ilgili yapılan
araştırmalar kapsamında kazı ve araştırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalarda ele geçen seramik ve küçük buluntular ile epigrafik belgeler, sur çevresindeki farklı kullanım evrelerine ışık tutacak niteliktedir. Surların kullanım evreleri, sur hattı boyunca belirli mesafelerde gerçekleştirilen
sondaj çalışmalarında belirlenmiş, ancak öncelikli hedefi oluşturan surların
kent çevresindeki savunma sistemine ait planın saptanması olduğundan, kazı
11 Yrd. Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, C-111, 26470 Tepebaşı/Eskişehir/TÜRKİYE.
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çalışmaları temel seviyesine kadar yapılamamıştır. 2014 yılı kazı sezonunda
yapılan Hellenistik Dönem sur çalışmalarının önemli bir amacı da, güney surlarda, 2012 yılı kazı sezonunda, yüzeyden 0,30 m. derinlikte belirlenen güney
giriş arasındaki bölümde, stratigrafik olarak temel seviyesine kadar kazı çalışmalarını gerçekleştirmekti. Bu amaçla yapılan kazılar sonucunda, Nekropol
Kapısı’nda yaklaşık 1,75 m. seviye inilerek, temel seviyesine ulaşılmıştır. Bu
çalışmalarda M.Ö. 3. yy sonlarından, M.S. 1. yy. sonu, 2. yy.’a tarihlenen seramikler bulunmuştur12. Hellenistik Dönem malzeme grubu içerisinde, batı
yamacı stilinde bezenmiş kantharos’lara ait parçalar, pişmiş toprak iğ (fusi)
formlu unguentarium’lara ait gövde parçaları, dış yüzeyleri bitkisel ve geometrik bezemeli olan megara kâselerine ait ağız ve gövde parçaları yer alır.
Roma Dönemi’ne tarihlenen seramikler içerisinde ise, M.S. 1-2. yy.’a tarihlenen, tondo’larında kare ya da dörtgen bir alan içinde ya da planta pedis içinde
usta ya da atölyelere ait baskıların belirlendiği, doğu sigillata B ve C türünde
üretilmiş tabaklara ait ağız ve dip parçaları önemlidir13 (Çizim 1). Bu karışık
malzeme grubuna ait tabakaların ardından kazı sırasında güney kesitte belirlenen duvar harcının altındaki seramik malzemenin ise daha steril olarak
geldiği belirlenmiştir. M.Ö. 3. yy. sonları-2. yy.’a tarihlenen batı yamacı stilinde bitkisel bezemeli kantharos’lara ait parçalar, beyaz zemin üzerine kırmızımsı kahverengi renkte bezeli lagynoslara ait gövde parçaları14, pişmiş toprak fusi formlu unguentarium’lara ait gövde parçaları ile bitkisel ve geometrik
bezemeli megara kâselerine ait ağız ve gövde parçaları bu tabakadaki belirgin
formları oluşturmaktadır.

12 Bu seramikler, pişirme, saklama, servis, içki ve özel amaçlı (kozmetik) kaplar ile pişmiş toprak
kandillere ait parçalardan oluşmaktadır.
13 R. Tamsü Polat – A. A. Akyol – Y. K. Kadıoğlu, “Teos Hellenistik Dönem Surları Çevresindeki Sondajlarda Bulunan Seramiklerin Arkeolojik ve Arkeometrik Ön Çalışmaları”, Selevcıa
ad Calycadnvm | Sayı 5 | Mayıs 2015, (221-236, 224. Sigillatalarda görülen bu baskılardan
“EPMA”, Patara, Ephesos Devlet Agorası Kuyu’da ele geçmiştir. Ç. Uygun, Tepecik Kırmızı
Astarlı Seramikleri (İÖ 2. yy - İS. 4. yy), Patara IV. 2, İstanbul.2011, Lev. 28, Kat. No. 418; R.
Meriç, Späthellenistisch-römische Keramik und Kleinfunde aus einem Schachtbrunnen am Staatsmarkt in Ephesos, FiE IX/3, Wien. 2002, 55-56, Lev. 27, K 304.
14 S. I. Rotroff, “Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related
Material”, I-II, The Athenian Agora, Vol. XXIX, (1997), 227-228, 1503-1526.
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Teos Batı Nekropol Çalışmaları
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 1258 ada, 1 numaralı parselde İzmir Arkeoloji Müzesi denetiminde 01.04.2014 tarihinde kurtarma kazısı
başlamıştır15. Nekropol, Teos antik kentinin kuşuçumu 1 km. batısında bulunmaktadır. 2013 yılında yine İzmir Arkeoloji Müzesi denetiminde gerçekleştirilen ve 22 adet mezarın ortaya çıkarıldığı diğer mezarlık alanına ise 800
m. mesafededir (Resim: 9). Nekropolde stroter adı verilen her iki uzun tarafa
iki ya da üçer adet çatı kiremitinin yerleştirildiği, kısa kenarlara ise birer adet
kiremidin konulduğu mezar tipi yoğun olarak kullanılmıştır. Bu mezarların
yanı sıra, urne mezarlar, pişmiş toprak lahit mezarlar, taş sanduka mezarlar,
mermer plaka taşlardan oluşturulmuş mezarlar, kremasyon mezarlar, Klazomenai tipi pişmiş toprak mezarlar, çömlek mezarlar, pithos mezarlar, podyumlu mezarlar diğer mezar gruplarını oluşturmaktadır. Mezarlar peribolos
adı ile bilinen orta büyüklükte taşlarla yarım daire ya da tam daire şeklinde
sınırlandırılmıştır (Resim: 9). Alanda inhumasyon ve kremasyon uygulamalarının varlığı belirlenmiştir. Özellikle nekropol alanında birincil kremasyon uygulamasının da görülmesi dikkat çekicidir. Mezarlarda tam iskelet örnekleri
azdır. Belirlenen örneklerde ise iskelet dorsal/sırtüstü yatar pozisyondadır.
Mezarlarda ölü hediyesi kavramı da yaygın bir uygulamadır. Ağırlıklı olarak
ele geçen buluntular pişmiş toprak unguentarium’lar ile alabastron’lardır (Resim: 10a-b). Nekropol alanı, buluntulardan yola çıkılarak Arkaik Dönem’den
Hellenistik Dönem’e kadar geniş bir süreçte kullanım görmüştür. Buluntuların yanı sıra kazılar sırasında ortaya çıkarılan ve bir bebeğe ait olan, 70 numaralı pişmiş toprak lahit mezar restore edilmiştir. (Resim: 11).
SUALTI YÜZEY ARAŞTIRMASI
F. Emrah KÖŞGEROĞLU16
Teos antik kenti sualtı yüzey araştırması 1-5 Eylül 2014 tarihlerinde 6 dalıcıdan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.
15 Teos kenti teritoryumunda gerçekleştirilen 2013-2014 yılı nekropol kazılarında belirlenen nekropol alanlarındaki mezarlar ve buluntular, İzmir Arkeoloji Müzesi’nin vermiş olduğu izinlerle
tarafımızdan değerlendirilerek, kapsamlı bir yayın projesine dönüştürülmek üzere tarafımızca
çalışılmaktadır.
16 F. Emrah Köşgeroğlu, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Doktora
Öğrencisi
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Bu tarihlerde Teos antik kenti Güney Limanı çevresi, Değirmen Burnu’nun
güneyi ve doğusundaki topuk çevresi, Çiçek Adası kayalıklarının güneyi, Killik Burnu’nun doğusu ve batısı olmak üzere 4 bölgede araştırma yapılmıştır.
Deniz üst kotundan -5,00 m. ile -30,00 m. derinlikte yapılan araştırmada aşağıdaki buluntulara rastlanmıştır: Teos Güney Limanı’nın doğusunda, liman
girişinin güneydoğusunda 4 öbek safra taşına rastlanmıştır. Bu öbeklerden
en büyüğü 3,21 m. x 2,30 m. boyutlarında bir alana yayılmakta iken ikinci büyük öbek 3,31 m. x 2,18 boyutlarında bir alana yayılmaktadır. Bu taşlar antik
dönemde ticari gemilerin yük dengesini sağlanması için kullanılmakta idi.
Dolayısıyla safra taşlarının bulunması, Teos Güney Limanı’nın ticari amaçla
kullanılıyor olması açısından önemli bir kanıttır.
Değirmen Burnu’nun güneyinde, Çiçek Adası kayalıklarının güneyinde
ve Killik Burnu’nun doğusunda ve batısında pişmiş toprak kap kırıklarına ve
amphora parçalarına rastlanmıştır.
Killik Burnu’nun doğusunda geleneksel sünger avcılarının kullandığı bir
skandelopetra’ya rastlanmıştır. 35 cm. x 20 cm. boyutlarında dairesel bir taş
çapaya benzeyen bu buluntu, üzerindeki tek delik ile tekneye bağlanmakta,
süngercilerin derine dalışlarını hızlandıran bir ağırlık ve yukarı çekilmelerini
sağlayan emniyet halatı olarak kullanılmakta idi. Bu buluntu, bölgede sünger
avcılığı yapıldığına dair önemli bir kanıttır.
KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Musa KADIOĞLU
Teos’ta 2014 yılı konservasyon ve restorasyon çalışmaları, Dionysos Tapınağı, Tiyatro ve Hellenistik Sur’da gerçekleştirilmiştir. İlk arkeolojik kazı çalışmalarının başladığı 1764-65 yıllarından beri toprak üstünde kalan Dionysos
Tapınağı’nın mimari blokları gerek hava koşulları, gerek insanların verdiği
tahribattan oldukça etkilenmiştir. Tapınağın restorasyon projesine yönelik
olarak öncelikle tapınağın ion sütun başlıkları 2012-2013 yıllarında ele alınmış
parçası bulunan başlıklar tümlenmiştir. 2014 yılında önceki yıllarda tümlenen
ion başlıkları kötü hava şartlarından ve diğer dış tahribatlardan korunmak
üzere yeni inşası tamamlanan müze-depo binasına geçici olarak taşınmışlardır. Ayrıca birçok mimari bloğun parça restorasyonu tamamlanmıştır.
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EPİGRAFİK ARAŞTIRMALAR
Mustafa ADAK17
2014 Teos epigrafik araştırmaları kapsamında, ne kazı çalışmalarında ne
de çevrede yapılan yüzey araştırmalarında yeni yazıt tespit edilmiştir. Çalışmalar kapsamında önceki yıllarda Teos deposuna getirilen tüm yazıtlı bloklar ve yazıt parçaları tekrar değerlendirilmiştir. Ayrıca, yeni yapılan ve 2014
yılında kullanıma geçen depo-müzede korunan ve teşhir edilmesi planlanan
yazıtlı bloklardan ikisinin transkripsiyonu, Türkçe ve İngilizce içeriklerini
açıklayan bilgi panoları hazırlanmıştır.
Sığacık Mahallesi’nde bir özel mülkiyette yer alan “Pytheos/as kızı Kratea’ın
Tanrıça Berenike ve Tanrıça Arsinoe ve Tanrıça Kleopatra ve de Kraliçe Kleopatra
için yaptırmış olduğu sunak” yazıtını taşıyan stel, depo-müze binasının dış
uzun revakına taşınarak sergilenmiştir (Resim 2). Alüminyum levha üzerinde iki dilde (Türkçe ve İngilizce) belirtildiği gibi bu stelde, Ptolemaios hanedanlığının en önemli kadın yöneticilerinin isimleri anılmaktadır. Berenike ve
Arsinoe, hanedanlığın kurucusu I. Ptolemaios Soter (M.Ö. 367/366-283/282)
ve oğlu II. Ptolemaios Philadelphos’un (M.Ö. 308-246) eşleridir. Kendileri
gibi tanrıça olarak tanımlanan Kleopatra Thea (M.Ö. 165-121) olasılıkla VI.
Ptolemaios Philometor’un (M.Ö. 180-145) büyük kızıdır. Seleukos kralları II.
Demetrios Nikator (M.Ö. 160-125) ve VII. Antiokhos Sidetes (M.Ö. 138-127)
ile evlendirilen bu kadın, Mısır–Suriye ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştır.
Tanrıça yerine kraliçe olarak anılan dördüncü kadın ise Mısır’ın son kraliçesi ünlü VII. Kleopatra (M.Ö. 69-30) olmalıdır. Kendisi Aktium Şavaşı öncesi
çeşitli vesilelerde Marcus Antonius ile beraber Ionia’da bulunmuştur. Söz konusu stel, kraliçenin Teos’a yaptığı bir ziyaret ile ilişkilendirilebilir. Ancak
stel, resmi bir sunak izlenimi vermemektedir.
Yine önceki yıllarda Seferihisar’da bulunup eski bekçi evi-deposunun bahçesine getirilmiş olan Venus Pontia’ya (Aphrodite Euploia) ait yazıtlı heykel
kaidesi de aynı yerde sergilenmiştir (Resim: 2). Bu heykel kaidesinde “Azatlılar Derneği, yıllardan beri Lucullus taş ocaklarından koparılan granitten [?iş17 Prof. Dr. Mustafa Adak, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Bölümü, 07058 Kampüs-Antalya/TÜRKİYE.

468

lenen bu heykeli] Venus Pontia’ya (Deniz Venüs’üne) (adadı)” yazmaktadır.
Teos civarında bulunan taş ocakları (günümüzde Karagöl Mevkii ve Turgut
Köyü) imparator mülkiyetindeydi. İmparator bu ocakları kendi azatlıları aracılığıyla işleterek koparılan mermer blokları, İtalya, Afrika ve imparatorluğun diğer bölgelerine ihraç etmekteydi. Teos’ta ele geçen başka yazıtlardan
da bilinen bu azatlılar, kurdukları bir dernek aracılığıyla sosyal faaliyetlerini
yürütmekteydi. Bunu Venus Pontia’ya (Deniz Venüs’üne) adanan önümüzdeki Latince yazıt da göstermektedir. Bir deniz tanrıçası olan Venüs (Afrodit)
Pontia denizin sakin olması ve yapılan bir deniz yolculuğunun emniyetli geçmesinden sorumluydu.
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Harita 1: Kentin kuzeybatısındaki jeofizik araştırmaların sonuçları

Plan 1: Teos Kent Planı (2014).
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Çizim 1: Hellenistik sur güney giriş 1, Sigillata’lara ait seramik profilleri.
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Resim 1: Teos Örenyeri giriş merkezi, depo ve kazı evi.

Resim 2: Revaklarda sergilenen yazıtlı bloklar ve bilgi panoları.
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Resim 3: Gezi güzergâhları (Dionysos Tapınağı’ndan Tiyatro ve Bouleuterion’a giden yol).

Resim 4: Akropolis AK6 sondajında ele geçen Arkaik Dönem seramiklerinden örnekler.
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Resim 5: Teos Tiyatrosu.

Resim 6: Hellenistik Sur, HS-B5 açması kazı sonucu ortaya çıkartılan kule.
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Resim 7: Hellenistik Sur güney giriş 1 (Nekropol Kapısı) kapı aralığı.

Resim 8: Teos’un batısında yer alan nekropollerde kurtarma kazılarının yapıldığı alan.
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Resim 9: Teos Batı Nekropolü, peribolos duvarlı mezarların hava fotoğrafı.

Resim 10a ve b: Teos Batı Nekropolü, pişmiş toprak unguentarium ve alabastronlar.
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Resim 11:Teos Batı Nekropolü, 70 Numaralı bebek lahdi, restorasyon ve konservasyon işlemi
sonrası
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ELAİUSSA SEBASTE:
2014 EXCAVATION AND CONSERVATION WORKS
Eugenia EQUINI SCHNEIDER*
During the last campaign at Elaiussa Sebaste, the excavations and research
concerned particularly the proto-byzantine Basilica inside the Roman Imperial Great Baths on the main land, the so-called Small Baths and the domestic and artisanal quarter, both areas located on the south-eastern side of the
promontory. The archaeological investigations were completed with restoration & conservation activities1.

Area of the proto-Byzantine Basilica inside the Great
Baths
The investigations have led to new questions concerning the layout of the
Basilica complex that was set into the area of the palaestra of the Roman- Imperial Baths2.
The field research particularly concerned the ample space between the
northern nave of the cult building and the modern road that runs through
the village of Ayaş (Fig.1, 2).This investigation revealed to be quite complex
due to the modern disturbancies in the archaeological area and to its general
state of collapse; this situation made it impossible to excavate, during the
campaign, the whole extension of the hall, which therefore led to draw still
only partial considerations on its final plan.
*
1

2

Eugenia EQUINI SCHNEIDER, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, P.le A. Moro 5, 00185 Roma /ITALY.
The campaign took place from August to October 2014. I should like to thank the Government
Representative Mehmet Sevin of Ankara Museum of Anatolian Civilizations whose competent
presence has been an important factor in our achieving the proposed objectives.
E. Equini Schneider, “Elaiussa Sebaste: 2013 Excavation and Conservation Works”, 36 KST 2014,
561-567.
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The removal of a layer of earth, rock-fill and big stones more than four
meters deep (Fig. 3), that included architectural and decoration materials belonging to the various phases of the basilica’s life (Fig. 4), elements pertaining
to the collapse of the ceiling and, among other, many fragments of marble
wall slabs, some with traces of painting, brought to light a long hall (14,50 x
4,30 m), a sort of large corridor closely related to the basilica’s layout (Fig. 5).
Its existence had already been foreseen during the previous campaigns
given the presence of an entrance, originally opening out from the perimeter
wall of the Basilica’s northern nave.
This hall extended east-west along the length of the Church and was in origin divided into three sectors by two arches, the pilasters of which have been
found. Northwards an arched opening led to a room flanking the Basilica’s
north apse, which at present has only been partially excavated (Fig. 6).
In the hall’s central sector investigations have revealed the presence of
a tomb (Fig. 7) alongside the wall that limits northwards the archaeological
area, partially dug into the rock and in part built in masonry; immediately
east of the tomb a cistern has also been found of which to date the mouth lined
with regular blocks has been brought to light.
The entrance to the tomb opens out from a wall built in small blocks that
line the rock bank, while the back and westwards walls are built in polygonal
masonry (Fig. 8); the ceiling is made of limestone slabs. The door’s slab has
not been found. The interior revealed a stratigraphy completely tampered by
modern age disturbancies. The few ceramic fragments found can be dated
between the Vth and VIth century A.D.
This tomb was certainly part of the rock-cut necropolis which - between the
end of the 1st century B.C. and the first Imperial Age - occupied the slope of
the hill on which subsequently the theater was built3, but apparently it was the
only one to be integrated in some way with the Byzantine age religious building; indeed its use seems to have extended into the first phase of the Basilica.
This hypothesis is supported by the fact that the door connecting the Basilica’s
3

E. Equini Schneider, C. Morselli, Elaiussa Sebaste, “Rock Tombs between Theatre and Agora”,
M. Tekocak (ed.), Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu, Antalya 2013, 245-256.
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northern nave and the hall’s central sector is perfectly in axis with the tomb’s
façade, which reveals a form of worship from inside the Church. The door was
walled up during the final phase of occupation of the area. (Fig. 9).
The existence of the cistern could perhaps suggest liturgical use of the water linked to the tomb - as proven by other examples in Anatolia4 - but of
course this hypothesis still needs to be supported by further evidence.
For what concerns in general the function of the basilica’s northern area,
the presence of ancillary rooms is extensively testified in Anatolia and, in the
immediate proximity of Elaiussa, in two basilicas of Kanytelleis and Korykos5,
but the identification of the role played by these subsidiary halls or rooms is
often uncertain. In the case of Elaiussa Sebaste this space seems to suggest use
only reserved for the clergy.
Restoration works have been carried out particularly on the north apse
wall and on the opus sectile floor in the northern nave.

“Small Baths” Complex
In the area of the Small Baths our activities were aimed to completely bring
to light the floor mosaics discovered during the two past campaigns and to
assure their consolidation and restoration (Fig. 10).
The rooms in which they were found can be probably identified as the
Baths’ apodyterium with annexed corridor: However, their related floor plans
in Roman age cannot be precisely reconstructed due to the modifications ascribed to the Byzantine phase of occupation of the thermal complex; anyway,
the stratigraphic, ceramic and numismatic data attest that during the IVth
Century A.D. - corresponding to the building’s second phase - this part of
the Baths was decorated with a rich polychrome mosaic carpet composed of
different panels.
4
5

See F. D’Andria, “Il santuario e la tomba dell’apostolo Filippo a Hierapolis di Frigia”, Pont.
Accad. Rom. d’Arch., 84, 2012, 27-28, nt. 45-46, with previous bibliography.
A. Iacobini, “Un modello architettonico bizantino fra centro e periferia”, Pont. Accad. Rom.
d’Arch.,76, 2003-2004,135-174; A. Aydın, “Kilikya ve Isaurya’dakı trikonkhos planı yapılar”,
Adalya, 8, 2005, 241-262.
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The floor of the central corridor that one entered from the apodyterium was
decorated with a mosaic with floral and geometric patterns of adjacent scales,
frequently used in the region in the same chronological period (Fig. 11).
The inside field of the apodyterium central mosaic carpet has been almost
completely destroyed during the Byzantine age; however, on the basis of the
fragments brought to light, it can be reconstructed as part of a figurative composition representing the four Seasons.
This interpretation, already previously proposed due to the presence, in
the south-western side, of a Greek fragmentary inscription integrated as metoporinè, that is Autumn, has been confirmed in the 2014 campaign: in fact, the
eastern panel shows a draped female bust representing Winter as attested by
the Greek letters XIM, that is ΧΕΙΜΩΝ (Fig. 12). It is possible that - according to a model very popular in the area - the central medallion was decorated
with the image of Ge-Gea (Earth), while the side ones were enriched with
vegetal motifs and figures of animals.

THE MOSAIC INSCRIPTION
Tullia RITTI*
The panel situated at the apodyterium entrance carried a Greek inscription
written on three rows framed by a large tabula ansata (total width of the tabella
plus the handles: 2,14 m)
(Fig. 13). Horizontal bands frame and separate the lines of the inscription.
The left section of the text, which measures around 1/3 of the total length, is
missing. The two upper lines reach the right edge of the table while the third
one leaves a free space for about two or three letters; therefore, the last line
was shorter and it is possible that it had been centered. A rough calculation
suggests that in line 2 about 7 letters were lost on the left side and that 7 - 8
letters should be missing from line 1. The letters are 7.5 cm. high with an average width of 5-6 cm.
*

Tullia RITTI, Università Federico II, Napoli.
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The general ductus is rather regular, with a rectangular elongated shape, a
distinctive feature of the late imperial times, to which the particular forms of
the single letters are adapted. Noteworthy are the alpha with a broken middle
stroke, the epsilon with three horizontal strokes of the same length, the omikron and the omega, as well as the sigma, are of the “square” shape. A round
omikron, so small as to fit between the two projecting upper angles of the M, is
present in the first line and on the far left of the preserved part of the second
one. The epsilon and some alphas are shorter than other letters. The serifs at the
end of the lines are quite small and sometimes even lacking.
The text reads:

The location of the mosaic inscription, at the entrance of a thermal building possibly of public use, provides some insight as to the nature of the text,
insofar as its state of preservation allows.
It is possible to distinguish two terms in the accusative, Demostrat(e)ia and
Anatolia; both are to be considered as personal names, the first one rather
rare6, whereas the second one is better testified with one exemple in Elaiussa
itself, in a late funerary epitaph belonging to an Anatolia7.

6

7

The name Demostrateia written in the mosaic’s inscription according to a late pronounciation,
does not seem to be documentated to date in the Asia minor area, but appears in Northern Greece: Cfr. P.M. Fraser, E. Matthews, Lexikon of Greek Personal Names, IV, Oxford 2005.
E. Borgia, M. Sayar, “Le iscrizioni”, Elaiussa Sebaste II, Roma 2003, 538-539, fig. 478. The name
appears morever in two funerary inscriptions of a later age, one in Jerusalem and another in Asia
Minor, precisely in Adrianopolis of Phrygia (MAMA VII, 187:
).
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The presence of two words beginning with the same letters -ΑΣ- suggests
that the text was possibly organized according to corresponding elements, but
the missing part is too ample to allow further hypotheses without a thorough
research in the field of formulas adopted at the time and related to the context.
The final verb of the mosaic inscription, the present participle of the verb
, “to be sound, healthy” (transcribed in the Late Antiquity graphic
variation which replaces /ai/ with /e/, in conformity with the then current
pronunciation), is related to the beneficial function of the thermal waters, as a
sort of wish of good health to those entering into the establishment.
The two ladies quoted in the inscription could have been responsible of
some act of patronage concerning the Thermae: construction, restoration or
embellishment of the bath building.
All the Baths’ mosaics have been subject to an extensive restoration with
the filling-in of the empty spaces with a layer of mortar and with the final
cleaning of the tesserae applying ammonium wet-packs.
A large basin, well preserved, with a brick floor, was brought to light
to the east of the Bath complex; Its water supply, judging by the presence of
various tubuli opened inside the vault, must have been assured by the cistern
situated over the tepidarium roof.
As it has been amply documented during the past campaigns, the Thermae,
between the second half of the VIth and the first half of the VIIth centuries
A.D., was most probably re-utilized as a manufacturing facility.
During the second half of the VIIth century the building was definitely
abandoned, even if traces of sporadic use are attested until the period of the
Crusades: significant proof of these are, among other, the finding in the area
of the corridor of some coins of Bohemondus III of Antiochia (1163-1188)8.
Residential and Artisanal Quarter
The activities in the residential and artisanal quarter located on the southern side of the promontory have been focused on the northern area occupied
by a porticoed court of which only the south-western sector had been brought
to light during the previous campaign (Fig. 14).
8

See D. M. Metcalf, Coinage of the Crusades & the Latin East, Oxford 1995, 379-380.
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The new excavation allowed to establish the actual and total extension of
the court and to bring to light, on all its four sides, the perimeter passageways and the doors to and from other rooms. The portico’s plan therefore
consists of a central open court surrounded on its four sides by porticoed
corridors (Fig. 15). As already highlighted last year on the basis of ceramics
sherds, the levels of collapse following the abandonment of the area can be
dated to the second half of the VIIth century A.D., but all the structures reveal
different levels of occupation that can be dated back to the 1st century A.D.
The vertical development of the portico’s structures is clearly enough reconstructed with single columns placed in the center of their respective stylobatai from which spread two arches, the latter leaning on their opposite sides
on the top of angular pilasters, as clearly attested by the finding of many collapsed voussoirs along the porticoes.
The hypothesis, initially proposed during the first phase of research, of the
presence of a second order, as suggested by the finding of some smaller columns, has been abandoned: the placing and the original function of the latter
have not, for the time being, still been clearly clarified, but the hypothesis
that they might have been used in a sort of small entrance, a kind of protirus,
maybe placed on the façade towards the street in the south-eastern sector of
the structure, cannot be excluded. In the next campaign, restoration and anastylosis of columns will be carried out.
I wish to conclude by thanking all my Italian and Turkish equipe that
contributed so much, during the 20 years of my direction, together with the
local labourers to the knowledge and conservation of the site’s archaeological
heritage.
The safeguarding and valorization are necessarily linked, as I have many
times in various occasions underlined, to the creation of an Archaeological
Park, to be realized in collaboration with the Local Administrations, that must
impose the indispensable town planning bonds in order to protect the precious archaeological and physical landscape of Elaiussa from new building
constructions in sensitive areas and from illegal dumping, thus favouring the
development of a sustainable tourism that will become part of the community’s cultural heritage and economic context.
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Fig. 1: General plan of the Public Quarter with the Basilica inside the Great Baths.

Fig. 2: Plan of the Basilica’s northern nave and of the hall alongside.
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Fig. 3: Northern area of the Basilica during the
excavation.

Fig. 4: Basilica’s northern hall : decorative fragments.
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Fig. 5: Northern hall of the Basilica after the 2014
excavation.

Fig. 6: Arched door connecting the hall with the Basilica’s north apse.
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Fig. 7: The rock-cut tomb in the northern hall.

Fig. 8 : The rock-cut tomb’s interior.
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Fig. 9: Entrance to the hall from the Basilica ‘s northern nave.

Fig.10: “ Small Baths” complex.

Fig. 11: “ Small Baths” : detail of a mosaic carpet.
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Fig. 12: Four Seasons mosaic: representation of Winter.

Fig. 13 : Greek inscription at the apodyterium‘s entrance.
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Fig.. 14: Plan of the residential and artisanal quarter.

Fig. 15: Residential and artisanal quarter: the porticoed court.
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STRATONIKEIA 2014 YILI ÇALIŞMALARI
Bilal SÖĞÜT*
Stratonikeia, Muğla İli Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi’nde, YatağanMilas karayolunun 7. kilometresinde yer almaktadır. 2014 yılı çalışmaları
kapsamında farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği ve çevre düzenlemesine ilave olarak kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı,
uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür1. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Genel Müdürlüğü (DÖSİM)
ve Pamukkale Üniversitesi2 tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Muğla
*
1

2

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.
Bu yıl Pamukkale, Selçuk, Adnan Menderes, Ankara, Ahi Evran, Muğla Sıtkı Koçman, Anadolu,
Dokuz Eylül, ve Mersin Üniversiteleri’nden Arkeolog, Sanat Tarihçi, Mimar, Epigraf, Kimyager,
Zoolog, Botanikçi, Jeolog, Antropolog ve Harita Kadastro Mühendisi öğretim elemanı, uzman
ve öğrenciler katkıda bulunmuşlardır.
Ekip üyeleri 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, Doç. Dr. Mehmet
Tekocak, Doç. Dr. Osman Doğanay, Yrd. Doç. Dr. Murat Aydaş, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd.
Doç. Dr. M. Altay Atlıhan, Yrd. Doç. Dr. Evin Caner, Yrd. Doç. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Dr.
Coşkun Daşbacak, Dr. Selda Özgün Cirtil, Dr. Zeliha Gider Büyüközer, Dr. Aytekin Büyüközer, Dr. Hüseyin Köker, Dr. Faris Demir, Öğr. Gör. Koray Alper, Öğr. Gör. Fatma Şenol, Öğr.
Gör. Çağrı Ergin, Öğr. Gör. Selma Kıraç, Öğr. Gör. M. Tuncay Özdemir, Uzm. Ali Yaşar, Uzm.
S. Mutlu Kaytan, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. Gör. Banu Yılmaz, Arş. Gör. Yıldırım H. Selekoğlu; Arkeologlar Nihal Durnagölü, Emin Sarıiz, Fatma Aytekin, Hakan Alireisoğlu, Adil Eker,
Gökhan Konak, Gökhan Mindivanlı, Nurullah Emre Daylan, Emine Dönmez; Ressam Aydın
Erkuş; Restoratörler; Lale Tijyen Koydemir ve Şinda Dal; Restorasyon Teknikeri M. Özgür
Kesken; Biyologlar Uygar Sarpkaya ve Çağrı Gediz ile Öğrenciler Serap Tulumbacı, Mehmet
Toptimur, Mesut Özbek, Seray Hoşgör, Tuba Özkan, Büşra Aydın, Öznur Kızılkaya, Hüseyin
Bardan, T. Mustafa Doğan, Ebru Nur Çerçi Gökhan Sayman, Beyza Sarı, Tuba Altun, Yasemin
Okçu, Seyhan Tonğ, Gökhan Üvez, Kadriye Yonca ve Gülşen Uygun arazi, depo ve üniversite
laboratuvar çalışmalarına katılmışlardır. Ayrıca Bakanlık Temsilcisi olarak Burdur Müzesi’nden
Behçet Süzen ve Ödemiş Müzesi’nden G. Mehmet Gürevin görev almıştır. Kazıya katılan ve
emeği geçen tüm ekip üyelerine tekrar teşekkür ederim.
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Valiliği tarafından, İl Özel İdaresi aracılığı ile sağlanan destek ile başlayan
Hasan Şar Evi’nin restorasyonu tamamlanmıştır. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim3.
2014 yılında Batı Cadde, Gymnasion Propylon, Roma Hamamı-1 ve
Tiyatroda yapılan kazı ve alan düzenlemelerinin yanı sıra Roma Hamamı-1
duvarlarında ve Kuzey Cadde Portik Mozaiklerinde koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Daha önce bulunup kazı ve konservasyon çalışmaları
yapılan Osmanlı Dönemi Boya Atölyesi’nin üzeri, kent bütünü ile uyumlu
olacak şekilde kiremit çatı ile kapatılmıştır4. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet
Dönemi yapılarının restorasyonu konusunda plan tespit ve rölöve çizimlerine devam edilmiştir. Bu yıl kamulaştırıldığı kesinleşen parsellerin çalı ve ot
temizliklerinin sonrasında, var olan Cumhuriyet Dönemi kalıntılarının plan
rölöve ve restitüsyon çizimleri yapılmıştır. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve Müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog
çalışmaları gerçekleştirilmiştir5. Ayrıca fırsat oldukça Muğla Müzesi’nde bulunan Stratonikeia eserlerinin müzedeki yerinde temizlik ve konservasyonu
konusunda Müze Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmüştür.
Burada, 2015 yılında Stratonikeia’da yapılan çalışmaların tamamını ele
alma imkanı olmadığından, sadece belirli yapılardaki kazılar ve alan araştırmalarının sonuçları hakkında genel bilgiler sunulacaktır.

1- GYMNASİON PROPYLONU ÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR
Stratonikeia’da sadece belirli alanlarda yapılan kazılar ile Kuzey Şehir
Kapısı’ndan başlayan kuzey-güney yönündeki caddenin dışında, Gymnasion
Propylondan başlayarak, doğu-batı yönünde 10 m. genişliğinde bir ana cad3

4

5

Özellikle kentteki çalışmaları her zaman destekleyen ve bizleri yalnız bırakmayan Muğla Valisi Sayın Amir Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı H. Haşmet Işık ve Belediye Başkan Yardımcısı
Tarcan Oğuz ile EPOS7, Başarım Sensin ve SEK-DER Dernekleri’nin başkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne tekrar teşekkür ederim.
Stratonikeia ile ilgili tüm projelerde yaptıkları katkı, yapıcı öneri ve destekler için Muğla Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Fikret Gürbüzer ve uzmanları ile Kurul Üyeleri’ne
şükranlarımı sunuyorum.
Gösterdikleri yakın ilgi ve yaptıkları yardımlarından dolayı Muğla, Milas ve Bodrum Müze
Müdürleri ve Uzmanlarına çok teşekkür ederim.
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denin varlığı daha önce belirlenmişti6. Bu yıl Batı Cadde’yi daha belirgin hale
getirmek ve daha geniş bir alanı açmak için Gymnasion Propylon’un kuzeydoğu bitişiğinde çalışmalara devam edildi (Resim: 1). Burada, köylülerin
anlattıklarına göre 20. yy.’ın ikinci yarısına kadar bir dükkan ve ev kalıntısı bulunmaktaydı. Bu yapılar sonraki dönemde yıkılıp, zamanla atılan atık
malzemelerle alan çöplüğe dönüşmüştü. Buradaki çöplerin temizlenmesi ve
küçük bir kısmı görülen friz parçasının devamını ortaya çıkarmak amacıyla
çalışmalar başlatıldı. Bu alanda en üst seviyede duvarlar ve antik yapılara ait
bloklar tespit edildi. Alt seviyelere inildikçe, Türk Dönemi ile ilgili iki ayrı
sivil yapıya ait kalıntılar ortaya çıkarıldı7. Devamında ise Bizans ve Roma
Dönemi eserleri bulundu.

1.1 Ev Yapısı-1
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmış, sıralı 3 odalı yapıya ait ilk
mekân güneydoğu yönde tespit edilen bölümdür (Resim: 2). Buraya A Odası
adı verilmiştir. Burası kuzey-güney doğrultulu olup 1,05 x 2,30 m. ölçülerindedir. Bu alanın kullanım amacı, kesin olmamakla birlikte, banyo veya depo
olabilecek küçük bir mekân olduğu düşünülmektedir. Odanın kuzeybatı köşesindeki duvarı oluşturmak için 14BC12 numaralı korniş ve 14BC44 numaralı friz bloğu kullanılmıştır. Üç yönden duvarlarla çevrilmiş olan alana giriş,
odanın batı tarafında 0,58 m. genişliğindeki yerden yapılmış olmalıdır.
Yapının ikinci, B Odası olarak adlandırdığımız bölüm, A mekânının batı
duvarının kuzeybatısında yer almakta ve bir ön oda şeklinde düzenlenmiştir.
Dört yönden de duvarlarla çevrilmiş olan oda dikdörtgen bir plana sahiptir.
2,34 x 4,40 m. ölçülerindeki alana geçiş, A odasının girişinin olduğu yere yakın, B Odasının güney köşesinde, doğu taraftaki 1,50 m.’lik boşluk kısımdan
6

7

Stratonikeia’da M.S. 139 yılı depreminden sonra inşa edilen Kuzey Cadde’nin genişliği 8,70
m. olarak belirlenmiştir. Geniş bilgi için bkz. B. Söğüt, “Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları”, 31.
Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 2010, 270-271; B. Söğüt, “Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları”, 32.
Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 2011, 195-196. Dor Düzeni’nde inşa edilen ve M.S. 1. yy’a tarihlenen Hierapolis Frontinus Caddesi 14 m. (F. D’Andria, Hierapolis (Pamukkale), İstanbul 2003,
74) ve Dor Düzeni’nde M.S. 1. yy’ın 2. yarısında inşa edilen Laodikeia Suriye Caddesi 7,30 m.
genişliğindedir (C. Şimşek, Laodikeia ad Lycum, İstanbul, 2007, 115).
Bu yapılar bulunuş sırasına göre Ev Yapısı 1 ve 2 olarak isimlendirilmiştir.
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gerçekleştirilmiştir. Odada bulunan güney yöndeki kuzeybatı-güneydoğu
uzantılı duvarın güneydoğu ucunda 14BC11 numaralı söve bloğu parçası,
doğu yöndeki kuzeydoğu-güneybatı uzantılı duvarın üzerinde de 14BC28
numaralı mimari blok parçası tespit edilmiştir.
Yapıya ait son mekân ise B’nin batısında yer alan C odasıdır. Kareye yakın
bir plana sahip olan oda 4,68 x 5 m. ölçülerindedir. Dört yönden de duvarlarla çevrili olan odaya giriş güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu güney duvarının
kuzeydoğuya yakın bir yerinde bulunan 0,98 m. genişliğinde, 0,59 m. derinliğinde geçiş bölümü ile sağlanmaktadır. Odaya geçiş, B odasındaki girişin
aksine, tam karşısı duvarla kapatılmış bir bölümün arka tarafına yapılmış ve
böylece içeriye girecek soğuk hava önlenmeye çalışılmıştır. Bu odanın kuzeybatı köşesinden 1,30 m. güneyde, 1 m. genişliğinde, 0,35 m. derinliğinde ocaklık kısmını oluşturabilecek bir bölüm tespit edilmiştir. Sadece taban seviyesi
mevcut halde günümüze ulaşmış olan bu bölüm, odanın giriş kısmına uzak
yapılmış böylelikle ocağın yaydığı ısının oda içerisinde korunması sağlanmıştır.
Yapının duvarları moloz ve kentin içerisindeki antik yapılara ait kırık profilli ve profilsiz mermer parçalarla çift sıra örülmüş ve duvarlarda birleştirici malzeme olarak toprak harç ile kiremit parçaları kullanılmıştır. Yapıya ait
arka duvar batı yönde yer almaktadır.
Evin içinde yapılan kazılarda, zemin seviyesine kadar çatıya ait herhangi
bir kiremit buluntusuna rastlanılmamış olmasından dolayı toprak dam örtü
şeklinde güneyden kuzeye doğru bir meyille oluşturulmuş bir üst yapının olduğu, böylece yağmur suyunun mekânın ön tarafına değil de arka tarafındaki yola doğru verilmiş olabileceği düşünülmektedir. Bölgede son zamanlara
kadar benzer şekilde az odalı küçük evlerde de görülen örtü biçimi aynıdır.
Mekân içerisinde yapılan çalışmalar sırasında pişmiş toprak ağırlık, bronz
bileklik, demir ısran, pişmiş toprak kapak ve bronz sikke bulunmuştur.
Burada tespit edilen mimari ve küçük buluntular, yapının bir yaşam alanı
olduğunu ve ev olarak kullanıldığını göstermektedir.
Genel olarak 20. yy.’ın ikinci yarısına kadar üstünde bir mekânın yer almış
olması nedeniyle alt seviyedeki bu yapının 20. yy.’ın başında kullanım gördü-
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ğü düşülmektedir. Mimari ve küçük buluntulara göre yapı 19. yy.’ın son çeyreğinde yapılmış iki odalı, yanında bir banyo alanı da bulunan küçük bir ev
olmalıdır (Çizim: 1). Az gelirli kişilere ait olan benzer plan tipinde, düz toprak
damlı evler, sonraki dönemde de bu bölgede görülmeye devam etmiştir.

1.2 Ev Yapısı-2
Üstte yer alan 3 mekânlı Ev Yapısı-1’in belgeleme ve fotoğraflama çalışmaları yapıldıktan sonra, kazıya devam edilmiştir. Bu yapının temel seviyesinde
yeni bir duvar sırasının ortaya çıktığı görülmüştür. Tespit edilen duvar sırasının tamamını ortaya çıkarmak amacıyla çalışma genişletilmiştir. Gymnasion
Propylonu’nun 12 m. kuzeydoğusundan başlayarak kuzeybatıya doğru yapılan çalışmalarda 4,33 x 4,96 m. ölçülerinde kare planlı tek bir oda belirlenmiştir. Ortaya çıkarılan bu odanın üzerine, üstteki 3 odalı yapının inşa edildiği
ve bu yapının temelinin bu odanın duvarlarının üzerine yükseltildiği tespit
edilmiştir. Güney yönden tek girişi olan odanın giriş kısmının genişliği 0,98
m., derinliği 0,59 metredir. Odanın duvarlarında 14BC20, 14BC28, 14BC29,
14BC30 ve 14BC31 numaralı mimari bloklar devşirme olarak kullanılmıştır8.
Bu odanın, doğu duvarına sonradan yaslandırıldığı tespit edilmiş ve doğu
yönünde kazı yapılmıştır. Yapılan kazılar sonucu 4,20 x 4,68 m. ölçülerinde
kullanım alanına sahip kare planlı bir odaya rastlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu bu odaya A, batıdakine ise B Odası adı verilmiştir (Resim: 3). A
odasının doğu duvarı, her iki odanın ortak duvarıdır.
A odasının 0,98 m. genişliğinde, 0,58 m. derinliğindeki tek girişinin bulunduğu güneydoğudaki duvarın daha sonraki dönemde yapıldığı, odanın
1. Evresinde daha geniş olduğu ancak 2. Evrede girişin daraltıldığı belirlenmiştir. Bu, A odasının güney tarafında birbirine paralel şekilde uzanan doğubatı yönlü duvar sırasından anlaşılmış ve A ile B odasının ortak duvarının ilk
yapım aşamasında bu bölüme kadar geldiği net bir şekilde görülmektedir.
8

Odanın batı duvarında 14BC20 numaralı Dor arşitravı, doğu duvar üzerinde 14BC28 numaralı
mimari blok, kuzey duvarında 14BC29 numaralı friz bloğu, 14BC30, 14BC31 numaralı mimari
blok parçaları, tespit edilmiştir. Ayrıca oda içerisinden 14BC01 numaralı Dor başlığı, 14BC21 numaralı Attik-ion kaide, 14BC22 numaralı sütun gövde parçası, 14BC23 numaralı Korinth başlığı
ve 14BC46 numaralı sütun gövde parçası bulunmuştu.
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Ayrıca bu ortak duvar sırasının güney ucundan 0,90 m. kuzeyde iki odanın da
güney duvarlarına ulaşılmaktadır. Böylelikle iki oda arasındaki bu duvar dışa
doğru bir çıkıntı yapmaktadır. Yaklaşık aynı uzunlukta bir çıkıntı A odası
doğu duvarında da belirlenmiştir.
2 evreli olan bu odanın ilk evresinden sonra neden daraltılıp B mekânı
ile aynı hizaya çekildiği konusunda ilk akla gelen mekânın günlük kullanım
dışında yeniden işlev verilmesi nedeniyle, mevcut duruma göre diğer odayla
uyumlu olacak şekilde küçültülmüş olabileceğidir. Böylelikle mekân daraltılarak, odanın ön tarafında daha geniş bir alan açılmıştır.
A odasının doğu duvarının uç kısmında 14BC13 numaralı heykel kaidesi
parçası ve 14BC41 numaralı mimari blok parçasının kullanıldığı görülmüştür.
Heykel kaidesi parçasının ön yüzünde 7 satır Grekçe yazıt bulunmaktadır.
Heykel kaidesindeki yazıt, harf şekillerine göre Hellenistik Döneme tarihlenmektedir9. A odasının güneyinde 14BC03, 14BC04, 14BC10 ve 14BC42 numaralı mimari bloklar bulunmuştur. Bunlar, kent içindeki yapılara ait farklı
mimari elemanların taşınarak bu yapıda tekrar kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Bu odaların arka duvarları Osmanlı Dönemi sokağına bakan kuzeybatı
yönünde, girişler ise güneyde yer almaktadır. Girişe bağlı ön kısımdaki düzenlemeler aynı yöndedir. Odaların kullanım amacı kesin olarak belirlenmiş
olmamakla birlikte, günlük kullanıma uygun olarak bir depo ya da ahır amacıyla yapıldığı ve daha sonra bu tek mekânın iki odaya çıkarılarak küçük bir
ev yapılmış olduğu düşünülmektedir (Çizim: 2). Üst kata çıkışı sağlayan taş
merdiven gibi yeterli kalıntı ele geçmemiş olmakla birlikte, kent içindeki sivil
mimari örnekleri de dikkate alındığında, bu iki mekân üstte bulunan evin
altındaki yerler de olabilir. Bu düşünceyi destekleyen en önemli unsur da her
iki mekânın iç kısmında ocağa rastlanmamış olmasıdır. Çünkü bu tür evlerde
ocak üst kattaki yaşam alanında yer almaktadır.
Duvarlar moloz ve kentin içerisindeki antik yapılara ait profilli ve profilsiz
mermer kırık parçalarla çift sıra örülmüş ve birleştirici malzeme olarak toprak
9

Yazıt ile ilgili değerlendirmeler için bu metin içindeki, M. Aydaş, “Klasik Filoloji, Epigrafi ve
Eskiçağ Tarihi Çalışmaları 2014” adlı bölüme bakınız.
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harç ile kiremit parçaları kullanılmıştır. Yapılan kazılarda çatıya ait olabilecek
her hangi bir kiremit malzemeye rastlanılmamış olmasından dolayı, toprak
düz dam örtü şeklinde kuzeyden güneye doğru azalan bir meyille oluşturulmuş bir üst örtünün olduğu düşünülmektedir. Bu bölgede benzer yapılarda
da görülen örtü düz dam şeklindedir. B odasının içerisinde yer alan 14BC46
numaralı sütun gövde parçasının üzerine konulan direk ile üst örtü taşınmış
olmalıdır. Dikme konularak iki odanın da desteklenmiş bir üst örtüye sahip
olduğu ve böylece tabiat şartlarına uygun sağlam bir üst örtünün oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Geniş örtü açıklığı olmayan bir yerde direk kullanılmış
olması da bir üst katın olabileceğini destekler niteliktedir.
Yapılan tespitler ile ele geçen mimari ve küçük buluntulara göre yapı 19.
yy’ın ortalarında yapılmış olmalıdır.

1.3 Bizans Dönemi Kalıntıları
Gymnasion Propylonu’nun doğusundaki alanda yapılan çalışmalarda, 19
ve 20. yy.’a ait Osmanlı Dönemi ev kalıntılarından sonra doğu-batı yönlü,
Bazilikal Planlı bir kilise olduğu düşünülen yapının duvarları ve apsisine
ait kalıntıların üst yüzeyine ulaşılmıştır (Resim: 4). Yapıya batıda bulunan
Gymnasion Propylonu’nu kullanılarak kenarlarda yapılmış olan kapılarla giriş sağlanmıştır. Ancak burada yapılan çalışmalarda, kilisenin terk edilmesinden sonraki dönemde aynı alanın mezarlık olarak kullanıldığı görülmüştür.
Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda 1 adet pythos, 1 adet doğrudan toprağa gömü, 1 adet kiremit ve plaka taşlar ile 15 adet kırık ve plaka taşlarla
oluşturulmuş toplam 18 adet mezar tespit edilmiştir (Çizim: 3). Mezarlarda
doğu–batı, kuzeydoğu–güneybatı, kuzeybatı–güneydoğu şeklinde küçük
yön farklılığı bulunmakla birlikte, genelde doğu-batı yönlü yerleştirilmiş olduğunu söylemek mümkündür.
Ortaya çıkarılan ve kazısı yapılan mezarların bir tanesi hariç hepsinde iskelet tespit edilmiştir. 14BCM18 numarası verilen mezarda yapılan çalışmalarda ise iskelete ait herhangi bir kemik parçasına rastlanılmamıştır. Büyük
bir ihtimalle bunun güneyine yeni mezar yapılırken, 14BCM18 numaralı mezardaki iskelet taşınmış olmalıdır. Diğer mezarların dört tanesinde ise birden

499

fazla iskelet ve gömü olduğu belirlenmiştir. 14BCM08-14BCM09 ve 14BCM13
numaralı mezarlarda 2 ayrı gömüye ait, 3 iskelet tespit edilmiştir. 14BCM17
numaralı mezarda ise 3 gömüye ait 4 iskelet ele geçmiştir. Bu dört mezarda
ilk olarak mezar sahibine ait gömü yapıldıktan sonra diğer iskeletler başka bir
mezardan getirilip, ilk gömünün üzerine dağınık şekilde bırakılmıştır. Başka
bir yerden iskeletlerin getirilmiş olmasının nedeni ise büyük ihtimalle o iskeletlere ait mezar/mezarların kaldırılması sonrasında, önceki mezar/mezarlara ait tüm kemiklerin toplanarak bu mezara doldurulması olabilir. Çünkü son
bulunan iskeletler karışıktı ve sonradan kemik olarak konulmuş görünümü
vermekteydi. Aksi taktirde son yapılan gömüye ait iskeletin mezarda düzgün
bir şekilde bulunması gerekirdi.
Açılan bu mezarlarda yapılan çalışmalarda 6 adet eser bulunmuştur.
Bunlar bir pythosta bulunmuş İslami Döneme tarihlenen10 bir sikke ile pişmiş
toprak kâse, bronz küpe ve demir bıçaktır. Bir sikke hariç diğer buluntular
Bizans Dönemi’ne tarihlenmektedir. Bu tarihlemeyi mezarlarda bulunan iskeletlerin yatırılış pozisyonu da desteklemektedir. Bizans Dönemi’ne özgü
olarak, sırt üstü yatırılmış olması, kafatasının batıda yer alması, omuzdan itibaren kolların vücuda paralel şekilde uzanıp, dirsekten kırılarak karın bölgesi üzerine bırakılması gibi özellikler, bu düşünceyi doğrulamaktadır. Benzer
gömü biçimlerine daha önce Kuzey Sütunlu Cadde Kazısı’nda da rastlanmıştı11. Burada bulunan İslami Sikke’nin ise üst tabakalarda bulunan evlerin
kullanım dönemine ait malzemelerin alt tabakalara karışmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Sonuç olarak Gymnasion Propylon önünde yapılan çalışmalarda Roma
İmparatorluk Dönemi Caddesi’nin terk edilmesinden sonra Cadde üzerine Propylondan giriş verilerek bir kilisenin inşa edildiği ve kilisenin yıkılmasından sonra alanın mezarlık olarak kullanıldığı ve sonrasında Osmanlı
Dönemi’nde 18. yy.’dan itibaren de iki veya üç odalı, düz damlı küçük evlerin
inşa edildiği ve en sonunda da yol kenarına dükkan yapıldığı belirlenmiştir.

10 Sikkenin her iki yüzü de korozyona uğradığı için daha dar ve kesin tarihleme yapılamamıştır.
11 B. Söğüt, “Stratonikeia 2011 Yılı Çalışmaları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı-3, 2013, 47.
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2- DORİK MİMARİ BLOKLARIN KATALOG VE BELGELEME
ÇALIŞMALARI
Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER12
2013 yılı kazı sezonunda başladığımız, Stratonikeia antik kentindeki Dorik
yapılara ait mimari blokların katalog çalışmalarına 2014 yılı kazı sezonunda da devam edilmiştir. Bu yılki çalışma planı kapsamında ilk olarak antik
kentin çeşitli yerlerine dağılmış durumda olan Dorik mimari blokların tespit
çalışmaları başladı. Kentin batı sınırından başlanan bu çalışmalar neticesinde
1320 ile 1372 numaralı parsellerde birer triglif-metop bloğu, 1367 numaralı
parselde ise iki triglif-metop bloğu tespit edilmiştir. Kentin kuzeybatı köşesine yakın alanda yer alan 1384 numaralı parselde, çoğunluğu devşirme
malzemelerden oluşan geç dönem duvarında sekiz adet Stratonikeia Tipi
olarak isimlendirilen diş sıralı Dorik korniş bloğuna rastlanılmıştır13 (Resim:
5). Ölçüleri bakımından aynı yapıya ait olabilecek bu bloklar detayları bakımından iki gruba ayrılmaktadır. Böylece Stratonikeia antik kentinde diş sıralı
Dorik kornişlerin kullanıldığı yapı sayısı dörde ulaşmıştır14.
Gymnasionun kuzeyinde yer alan 1247-1259 numaralı parsellerin arasındaki meydanda bulunan evin hemen önündeki kuyuda, kuyu ağzı olarak kullanılmış Toskania tipi kaide tespit edilmiştir. 80 cm. genişliğinde plintheye
sahip bu kaide kentteki önemli bir Dorik yapının varlığına işaret etmektedir.
Farklı biçimlendirilen bir başka Toskania tipi kaide, Merkezi Agora’ya ulaşan
yolun doğusundaki 688 numaralı parselde bulunmaktadır. Alt kısmı Dorik
yivli işlenen bu kaide, yivlerinin biçimi bakımından bilinen tüm örneklerden
ayrılmaktadır.
Bu yılki çalışmalarda en önemli verilerin elde edildiği yapı Bizans
Kalesi’dir. Kalenin daha iyi korunan güney duvarında ve bu duvarın güneybatısını sınırlandıran burç ile güneydoğusunu sınırlandıran burçta devşirme
12 Dr. Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Konya/TÜRKİYE.
13 Bu tip Dorik kornişler için bkz. Z. Gider-Büyüközer, Karia Bölgesi Dor Mimarisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2013, 325-326, Fig. 97.
14 “Stratonikeia Tipi Dorik Korniş” olarak adlandırdığımız diş sırası, geison ve simadan oluşan
bu tip blokların şimdilik bilinen tüm örnekleri Karia Bölgesi’nde tespit edilmiştir. Bu konudaki
yayın ile ilgili hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

501

malzeme olarak kullanılmış yedi adet arşitrav, üç adet triglif-metop ve bir
adet geison-sima bloğu tespit edilmiştir. Ön cephesi çift faskialı işlenen arşitravlardan altısının ilk faskiasında tek satır Grekçe yazıt vardır (Resim: 6).
Söz konusu arşitravlar ölçüleri ve stili bakımından aynı yapıya aittir. Bunlarla
aynı yapıya ait bir başka yazıtlı arşitrav bloğu Kuzey Kapısı’nın doğu kemer
ayağında devşirme malzeme olarak kullanılmıştır.
Stratonikeia antik kentinin farklı alanlarında yapılan çalışmalarda, Bizans
Dönemi’nde Kuzey Cadde’de kullanılan ve Dorik Yapı A olarak adlandırdığımız yapının mimari bloklarının kentin pek çok yerine dağıldığı görülmüştür.
Dorik Yapı A’ya ait Dor başlıklarından ikisi Batı Cadde’nin kuzeyinde kalan,
1194 numaralı parselde, biri 1197 numaralı parselde, bir diğeri ise Tapınak
2’nin batısındaki 1136 numaralı parselde tespit edilmiştir. Yine aynı yapıya ait
Dorik geison-sima bloklarından ikisi Bizans Kalesi’nin güneybatı burcunda
devşirme malzeme olarak kullanılmıştır.
Sonuç olarak; Stratonikeia antik kentinin yaklaşık 1/3’lük kısmında tamamlanan bu çalışmalar neticesinde toplam 75 adet mimari blok belirlenmiştir. Bunların bir kısmı antik kentte varlığı bilinen yapılara ait iken, bir kısmı
kentte Dor düzeninde inşa edilmiş yeni yapıların varlığını belgelemesi açısından önemlidir. Çalışmalar önümüzdeki yıl da devam edecektir.

3- KLASİK FİLOLOJİ, EPİGRAFİ VE ESKİÇAĞ TARİHİ ÇALIŞMALARI
2014
Murat AYDAŞ15
3.1 Euarestos’un Heykel Kaidesi (Resim: 7)
Batı Plateia’da aşağı Gymnasion’un Propylon’u önünde, Euarestos’un heykel kaidesinin üst parçası toprak altından çıkarılmıştır16. Envanter Numarası:
14SBC13. Yüksekliği: 99 cm. Yazıtlı kısmın yüksekliği: 44 cm. Taç kısmının
15 Yrd. Doç. Dr. Murat AYDAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü Aydın/TÜRKİYE.
16 M. Aydaş, “Stratonikeia Klasik Filoloji, Epigrafi ve Eskiçağ Tarihi Çalışmaları”, 608–610, 621,
Res. 10. Şurada: B. Söğüt, “Stratonikeia 2013 Yılı Çalışmaları”, 36, KST-3, 2014, 597–622.
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genişliği: 77 cm. Yazıtlı bölümün genişliği: 48,5 cm. Kaidenin derinliği: 84 cm.
Harf yüksekliği: 4,2 cm. – 4,5 cm.
Altıncı satırdaki omega harfine bakılırsa yazıt Helenistik Çağ’a tarihlenmektedir.

		

İyi talihle.

Vatan, Khrysaor’un oğlu Hermias’ın torunu; Leon’un oğlu, koşucu Koraialı
Euarestos’u (heykelleştirdi). [

]’nın oğlu Hieronikos / Hieronikes (onun heykeliyle

ilgilendi).
2–3’üncü satırlar: Euarestos şahıs ismi, Stratonikeia yazıtlarında ilk kez belgelenmektedir.
4–5’inci satırlar: Bir

«Khrysaor’un oğlu

Koraialı Hermias», repertorium, s. 22, nu.524’te17 kayıtlıdır.
7’nci satır: Hieronikos veya Hieronikes şahıs ismi, Stratonikeia yazıtlarında ilk kez belgelenmektedir.

17 M. Ç. Şahin, Die Inschriften von Stratonikeia. Lagina, Stratonikeia und Umgebung. IK 22,1.
Bonn, 1982.
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3.2 Addendum (Resim: 8)
(EA 11 [1988], nu. 16; IK 22,2 [1990], nu. 1316.)
Prof. Dr. Ender Varinlioğlu ve Prof. Dr. M. Çetin Şahin aşağıdaki yazıtı
neşretmişlerdir18.

2014 yılında bu yazıtı Hüseyin Akar’ın bahçe duvarında yeniden incelediğimde, taç profilin yukarısında tek satır yazıt gördüm.
Metni yeniden yayınlıyor ve Türkçe tercümesini yeniliyorum:

1’inci satır: Supplevi

Pi harfinin altına nokta konulmalıdır.
da olabilir. Yeterli boşluk vardır.

18 E. Varinlioğlu, “Inschriften von Stratonikeia in Karien”, EA 11, 1988, 89–90, nu. 16; M.Ç. Şahin,
Die Inschriften von Stratonikeia, IK 22,2: Neu Inschriften und Indices. Bonn, 1990, 5, nu. 1316.
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Yeni Tercümesi: Roma İmparatorları Dini’nin başrahibi, çelenk taşıyıcısı ve
Augustus Tapınağı’nın, görevi babasından devralmış rahibi; Paionios’un oğlu
Koraialı Menelaos, [Panamaralı] Zeus’e ve [Hera’ya ?] teşekkür eder.
4-MANKALA OYUNU ÖRNEKLERİ
Nihal Kürüm DURNAGÖLÜ19
Stratonikeia 2014 yılı çalışmaları kapsamında, antik kentte grafiti katalog
çalışmalarına devam edilmiştir. Grafiti odaklı arazi araştırmasında, kentin
Batı Cadde, Kuzey Cadde, Roma Hamamı-1, Bouleuterion, Gymnasion ve
Tiyatro yapıları gezilmiş ve bu yapılara ait stylobat, krepis, duvar bloğu ve
sütun tamburları ile kentin dört bir tarafına dağılmış mimari bloklar üzerindeki grafiti ve sembollerin kataloğu yapılmıştır. Bu başlıklar altında değerlendirilen örnekler arasında dini semboller20, yazılar ve hayvan figürlerinin
yanı sıra farklı gruplarda oyun tablaları da tespit edilmiştir.
Antik kentte tespit edilen oyun tablaları arasında üçtaş, dokuztaş, mankala, kirkat (Qirkat/Alquerque), ludus latrunculorum, diodecim scriptorum gibi
farklı gruplarda ve çok sayıda oyunun tespiti yapılmıştır. Bu oyunlardan birisi
olan mankalanın21 (Resim: 9), hem zamansal hem de coğrafi çerçevesi oldukça
geniş olup22, en erken örnekleri Neolitik Döneme kadar uzanmaktadır23.
19 Arkeolog Nihal K. DURNAGÖLÜ, Stratonikeia Kazısı, Eskihisar Mahallesi, Yatağan-Muğla/
TÜRKİYE.
20 Dini semboller genellikle mevcut yapıların Erken Bizans Dönemi’ndeki tekrar kullanılmasıyla
ilişkilidir. Özellikle İmparator Konstantinus (M.S. 306-337) zamanında, Hıristiyanlığın resmi din
olarak kabul edilmesinden sonra, dini sembollerin yapılmasına büyük önem verilmiş ve örnekler artmıştır.
21 İki, üç veya dört sıra halinde düzenlenmiş çukur sıraları arasında, taş ya da tohumların sürekli
bir çukurdan ötekine taşınmasına dayanan bu oyunun adı Arapça “hareket ettirmek” anlamına gelmektedir. Bu oyun hakkında geniş bilgi için bkz. R. H. Barnes, “Mancala in Kédang: a
Structural Test”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 131.1, Leiden, 1975, 69; H. J. R.
Murray, A History of Board-Games Other Than Chess, Oxford, 1952, 158-164, 181-182; R. C. Bell,
Board and Table Games from Many Civilizations 1, New York, 1979, 116-121; D. Parlett, Oxford
History of Board Games, Oxford, 1999, 209-210.
22 Düz bir yüzey üzerine çizilmiş yerde oynanan oyunlara tabla oyunları denir. Yer tablaları, antik
dönemde en çok görülen çeşittir. Bu tip tablaların çoğu Stratonikeia kentinin özellikle kamusal
yapılarında görülmektedir.
23 Mankalanın tarihi ve kökeni konusunda farklı araştırmalar bulunmaktadır. Balkanlarda yapılan araştırmalar için bkz. V. Bikić, “Board Games Reconsidered: Mancala in the Balkans”, UDK
79:903 (497), 2010, 183-209; Anadolu’da yapılan araştırmalar için bkz. U. Schädler, “Mancala in
Roman Asia Minor”, Board Games, International Journal for the Study of Board Games Studies
1, CNWS, Leiden University, Netherlands, 1998, 10-25
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Neolitik Dönem’den günümüze sevilerek oynanan mankalanın farklı
örnekleri bulunmaktadır. Stratonikeia’da tespit edilen sekiz tane mankala
oyununun birini dikdörtgen, yedisini ise çukurlu tablalar oluşturmaktadır.
Dikdörtgen tip, kare şeklindeki dört oyun yerinin kare içerisine yerleştirildiği
oyun tablasıdır. Kareden oluşan ana kısmın her iki kenarına ise kareye yakın formdaki kulplar eklenmiştir. Çukurlu tablalar ise 2x4’lük, 2x5’lik, 2x6’lık
mankala tablalarıdır. Sıra sayısı bakımından aynı olan mankala örnekleri, çukur sayıları bakımından farklılık arz etmektedir. Bu tablalar arasında en yaygın olan tipi ise her sırasında beş oyun yeri bulunan tablalar oluşturmaktadır
(Resim: 9, Çizim: 4). Çukur sayılarında görülen bu çeşitlilik, oyunların tek tip
olmadığına işaret etmektedir. Bazı örneklerde toplama çukuru da bulunmaktadır. Çukurların çapları 1-5 cm. arasında değişmektedir. Kent içinde tespit
edilen 8 mankaladan üç tanesi Kuzey Cadde’de, dört tanesi Batı Cadde’de,
bir tanesi de prefabrik önündeki mimari blok tasnif alanında yer almaktadır24.

5-KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Ali YAŞAR25
Bu yıl koruma ve onarım faaliyetleri kapsamında Kuzey Cadde Doğu
Portik Taban Mozaiği, Taş Hastanesi ve Koruma-Onarım Laboratuvarı’nda
ekip halinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Stratonikeia Kuzey Cadde Doğu Portik Taban Mozaiğini Koruma ve
Onarım Çalışmaları26 2013-2015 yılları arasını kapsayan bir koruma ve onarım programı çerçevesinde sürdürülmektedir. 2008 yılı sonrasında Kuzey
Caddede yapılan arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan geometrik bezemelere
sahip, toplamda 7 panelden oluşan Geç Bizans Dönemi’ne ait 35,97x3,90 m.
24 Stratonikeia’daki mankala örnekleri ile ilgili geniş değerlendirmeler için bkz. N. Kürüm Durnagölü, “Antik Mankala Oyununun Stratonikeia’daki İzleri” Ed.: B. Söğüt, Stratonikeia Yazıları 1,
2015, (Baskıda)
25 Uzm. Ali Yaşar, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü, Denizli/TÜRKİYE. ayasar@pau.edu.tr
26 Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından
2014SOBE011 Numarlı ve “Stratonikeia Kuzey Cadde Doğu Portik Taban Mozaikleri Koruma
ve Onarım Çalışmaları” adlı Proje olarak desteklenmektedir. Verilen destekler için çok teşekkür
ederim.
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ölçülerindeki kuzey-güney doğrultulu taban mozaiğinin, uluslararası koruma tüzüklerine bağlı kalınarak27 konservasyonu yapılmaktadır. Yoğun bir şekilde çeşitli tahribatlara uğrayan taban mozaiğinin konservasyon çalışmaları
yazılı rapor, fotoğraflama ve analitik rölöve şeklindeki belgeleme çalışmaları
ile eş zamanlı olarak yapılmıştır (Resim: 10). Çalışmalarda mozaiğin olduğu gibi korunması anlayışı esas alınmıştır28. Bu nedenle yıkılan mimari yapı
elemanlarının altında kalarak oluşan çökme, yükselme ve çatlama şeklindeki
bozulmalar olduğu gibi korunmuş, bu bölümlerde herhangi bir şekilde seviye düzeltme yapılmamıştır. Mozaik yüzeyinde oldukça katı halde bulunan
kalker ve kir oluşumları, mekânik yöntemler ile temizlenmiştir. Hidrolik
kireç bazlı olarak hazırlanan onarım harçları, koruma ve onarım çalışmalarında kullanılmıştır. Kazılar esnasında ele geçen taban mozaiğine ait orijinal
tesseralar, çalışmalarda tekrar kullanılarak değerlendirilmiş bunun yanında
mozaiği oluşturan panellerde tessera yatak harcı sağlamlaştırma ve derzleme
çalışmaları yapılmıştır. Taban mozaiğinin açık olan bölümlerine hazırlanan
onarım harcı ile kenar bordürü ve lakuna dolgu tamamlama çalışmaları yapılarak uzun süreli bir koruma sağlanmıştır (Resim: 11).
2014 yılı kazı çalışmaları ile daha önceki dönemlerde bulunan kırık ve çatlak durumdaki mermer mimari yapı elemanlarının temizlik, konsolidasyon
ve anastylosis çalışmaları yapılmıştır. Mermer eserler üzerinde görülen yosun, mantar ve kalker oluşumlarında hiçbir kimyevi maddeye ihtiyaç duyulmadan distile su, fırça ve bistüri kullanılarak mekânik temizlik yapılmıştır.
Kırık ve çatlak oluşumlarının görüldüğü büyük boyutlu yapı elemanlarının
konsolidasyon işlemleri caraskal ve vinç yardımı ile gerekli iş güvenliği tedbirleri alınarak yapılmış ve ait oldukları yerlerde tekrar kullanılmak üzere
hazır hale getirilmiştir. Konsolidasyonu tamamlanıp yerleri bilinen uygun
durumdaki mimari elemanların ise anastylosis çalışmaları yapılmıştır.
Stratonikeia Koruma-Onarım Laboratuvarı’nda yüzey buluntuları ve kazı
27 Koruma tüzükleri için bkz. Z. Ahunbay, “Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon”, İstanbul, 2011,
148-187.
28 Benzer uygulama örnekleri için bkz. B. Söğüt, “Stratonikeia 2013 Yılı Çalışmaları”, 36. KST-3,
2014, 607; C. Şimşek, “2013 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 36.
KST-3, 2014, 651.
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çalışmaları esnasında ele geçen metal, pişmiş toprak ve cam eserlerin koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Eser koruma çalışmalarında eserin mevcut
durumuna göre bisturi, kavitron, bambu çubuk, cam elyaf, dişçi motoru, desikatör, distile su ile temizlikleri yapılmış ve eserler BTA, Paraloid B72 ve silika
jel kullanılarak korumaya alınmıştır.
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Çizim 1: Ev Yapısı 1’nin restitüsyon planı.

Çizim 2: Ev Yapısı 2’nin restitüsyon planı.
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Çizim 3: Gymnasion propylonun doğusunda 2014 yılında bulunan Bizans Dönemi mezarları.

Çizim 4: 2x5’li çukurlu mankala tablasından örnek.
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Resim 1: Gymnasion propylonun doğusundaki batı cadde başlangıcının kazı öncesi görünümü
ve Cumhuriyet Dönemi yapıları

Resim 2: Gymnasion propylonu önündeki ev yapısı-1’in kalıntıları.
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Resim 3: Ev Yapısı 2’nin kalıntıları.

Resim 4: Gymnasion propylonun doğusundaki batı caddesi üzerinde bulunan Bizans Dönemi
kalıntıları ve Roma Hamamı-1 yapısı.
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Resim 5: 1384 Numaralı parselde bulunan diş sıralı dorik korniş.

Resim 6: Bizans Kalesi’nde devşirme malzeme olarak kullanılan yazıtlı arşitrav
bloğu.
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Resim 7: Koşucu Euarestos’un heykel kaidesi.

Resim 8: Sebasteon’un Rahibi Menelaos’un Panamaralı Zeus’e teşekkür yazıtı.
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Resim 9: Üzerinde üç ayrı oyunun bulunduğu sütun kaidesi.

Resim 10: Doğu Portik taban mozaiği konservasyon çalışmaları.
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Resim 11: 5 No.lu Panel Mozaiği konservasyon çalışmaları.
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MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI
2014 YILI KAZI ÇALIŞMASI
Ali BORAN*
Yalçın KARACA
Mehmet MUTLU
Dr. Zekai ERDAL
Dr. Halil SÖZLÜ
Razan AYKAÇ
Mersin – Silifke Kalesi Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2014 gün ve 144826 sayılı kazı
izni doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Nizamettin ORHAN gözetiminde ve
başkanlığımdaki ekipçe 11.08.2014- 15.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1.

*

1

Prof. Dr. Ali BORAN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Van/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Van/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Dr. Zekai ERDAL, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü, Samsun/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Halil SÖZLÜ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Van/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Razan AYKAÇ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Konya/
TÜRKİYE.
Kazı, Kültür Bakanlığının tahsis ettiği ödenekle yapılmış olup, Selçuk Üniversitesi Total Stationve lazer metre gibi çizim malzemesi, ayrıca Silifke Müzesi çalışanları ve özellikle müdüre
İlhame Öztürk’ ün özverili katkıları olmuştur. Kazıya Sanat Tarihçi Erdal Elmas ve Melek Çelik
ile lisans öğrencileri Nuri Güngoğdu, Süheyl Keskin, Tolga Akbaba, Sümeyye Erbaş Mustafa
Sarıkaya, Kübra Uçum, Saliha Karagöz, Sultan Eren katılmıştır. Başta Bakanlık yetkilileri olmak
üzere tüm kurumlara teşekkürü bir borç bilirim
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2014 kazı yılı sezonunda yapılan çalışmalar 4 etap olarak sürdürüldü.
Bunlar;
• Belgeleme
• Temizlik
• Kazı
• Geçici koruma işlemleri

BELGELEME
Kazı öncesinde 2013 yılında çalışması yapılmış olan alanların ve bu dönemde çalışması yapılacak olan alanların fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.

TEMİZLİK
Belgeleme aşamasından sonra kale üzerinde genel bir temizlik çalışması
yapılarak yabani otlar, çalılıklar ve kazı faaliyetlerini aksatacak veya engelleyecek durumda olan her türlü yabancı maddelerin temizlenmesi ile kazıya
başlanmıştır (Resim: 1).

KAZI ÇALIŞMALARI
A2-Güneyi 9 No.lu Mekân
İç kalenin kuzeyinde, A2-8 mekânı ile A2-10 mekânı arasında bulunmaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Mekânın kuzeydoğu duvarı köşesinde ve 0.60 m. derinliğinde bir adet sütun başlığı ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydoğu köşede 1.30 m. boyunda, 0.50 m.
eninde ve 0.35 m. derinliğinde taş malzemeden bir adet yalak bulunmuştur.
Yapılan çalışmalar neticesinde mekânın kuzey duvarı 5.10 m. batı duvarı
4.25 m. güney duvarı 4.05 m. uzunluğundadır. Seviye inme çalışması kapsamında ortalama 1.00 m. inilmiştir. Batı duvarının hemen önünde 0.60 x 0.35
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m. ölçülerine sahip iki basamaklı bir merdiven tespit edilmiştir. Mekânda sırlı
ve sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar bulunmuştur.

A2- Güneyi 3 No.lu Mekân
Mescidin kuzeydoğusunda bulunan mekânda, 2013 yılında sonlandırılan
çalışmalara yeniden başlanmıştır. Zeminden 0.24 m. derine inilmiş; derinleşme çalışması esnasında sırlı sırsız çeşitli seramik parçaları, metal parçaları
bulunmuştur. Kuzey duvarı dibinde 0.20 m. derinlikte bir adet sikke bulunmuştur. Ayrıca batı duvarından 2.90 m. doğu duvarından 2.10 m. uzaklıkta;
0.25 m. yüksekliğinde ve 0.32 m. çapında bir adet sütun kaidesi bulunmuştur.

A-21 Cami Doğusu 1. Yol
İç kalenin batısından doğusuna kadar uzanan yolun, mescidin doğusunda
kalan bölümü Cami Doğusu I. Yol olarak adlandırılmıştır. 2013 yılında sonlandırılan çalışmalara kaldığı yerden devam edilmiştir. Yolun kuzey ve güneyindeki mekânlar birer kapı açıklığı ile yola bağlanmaktadır. Yolun kuzeyi 7.90
m., güneyi ise 7.80 m. uzunluğundadır. Yolun genişliği doğuda 1.90 m. batı
tarafta ise 2.20 m.’dir. Yolun ortalama derinliği 0.60 cm.’dir. Yol doğu-batı yönünde 14.40 m. uzunluğunda ortaya çıkarılmıştır. Yolun, kuzeyden itibaren
7.70 m’lik kısmı taş örgülü iken sonrasında 1.80 m.’lik bir açıklık; açıklıktan
sonra da 4.90 m’lik yine taş örgü duvar söz konusudur. Yolda ortalama 0.40
m. derine inilmiştir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları bulunmuştur (Resim: 2).

A-21 Cami Doğusu 17 No.lu Mekân
Mekân, iç kalenin ortasında, mescidin doğusunda bulunmaktadır. Kazı
çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla başlanmıştır.
Doğu duvarı 1.80 m., kuzey duvarı 6.90 m., güney duvarı 5.20 m. uzunluğundadır. Mekân içinde ortalama 1.00 m. derinleşme çalışması yapılmıştır.
Kuzey duvarında 0.85 x 0.50 m. ölçülerinde bir niş tespit edilmiştir. Mekânın
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ortalama duvar kalınlığı 0.55 m.’dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları,
muhtelif metal parçalar bulunmuştur (Resim: 3).

A21- Cami Doğusu 18 No.lu Mekân
Mekân, iç kalenin ortasında, mescidin doğusunda bulunmaktadır. Kazı
çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye
inme çalışmalarına başlanmıştır.
Doğu duvarı 2.53 m. kuzey duvarı 5.30 m., güney duvarı 7.95 m. uzunluğundadır. Güney duvarının ortasında 23 No.lu mekâna açılan 0.95 m. genişliğinde kapı açıklığı tespit edilmiştir. Mekân içinde doğudan 0.30 m., batıdan
1.10 m., diğer yönlerden 0.40 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Mekânda
sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar bulunmuştur.

A-21 Cami Doğusu 19 No.lu Mekân
Mekân, iç kalenin ortasında, mescidin doğusunda ve Cami doğusu I. Yolun güneyinde yer almaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz
taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Mekânın batı duvarı 5.40 m., güney duvarı 3.55 m., doğu duvarı 5.00 m.,
kuzey duvarı ise 3.35 m. uzunluğundadır. Açmanın güneydoğu köşesinde
yüksekliği 1.15 m., genişliği 0.60 m. olan 6 basamaklı bir merdiven; güney duvarında da derinliği 0.65m, genişliği 0.70 m. olan niş bulunmaktadır (Resim:
4).
Mekânın doğu duvarına 0.62 m., güney duvarına 2.10 m. uzaklıkta 0.42
m. yüksekliğinde ve 0.30 m. çapında bir sütun başlığı bulunmuştur. Güney
duvarına 1.30 m. uzaklıkta kırık bir sütun parçası bulunmuş olup uzunluğu
0.55 m., çapı 0.30 m.’dir. Batı duvarına 0.50 m. ve güney duvarına 0.90 m.
uzaklıkta üzerinde çiçek desenleri olan bir madeni kapak bulunmuştur. Saat
14.30 civarında güney duvarına 3.10 m. uzaklıkta, kapı girişine (kuzey duvarına) 2.10 m. uzaklıkta, batı duvarının bitişiğinde bir küpün parçaları bulunmuştur. Ayrıca açmada, 12.5 m. uzunluğunda, 0.25 m. kalınlığında sapsız bir
bıçak bulunmuştur. Mekân içinde güney ve batıdan 1.60 m., kuzeyden 1.15
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m., doğudan ise 1.30 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Mekânda sırlı ve
sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar bulunmuştur.
A-21 Cami Doğusu 20 No.lu Mekân (A ve B)
Mekân, iç kalenin ortasında, 19 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik bir
konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
A Mekânı
20 No.lu mekânın güney duvarına bitişik vaziyettedir. Açmanın batı duvarı
6.80 m., kuzey duvarı 3.60 m., güney duvarı 4.20 m., doğu duvarı 3.10 m. uzunluğundadır. Mekânın güneybatı köşesinden güneydeki diğer mekâna geçişi
sağlayan giriş kapısı 0.95 m. genişliğinde ve 0.75 m. yüksekliğindedir. Aynı zamanda mekânda güneydoğu köşede yüksekliği 0.60 m., genişliği 0.60 m. olan
merdiven bulunmuştur. Mekânda batıdan 0.95 m., güneyden 0.70 m., doğudan 0.80 m., kuzeyden 0.90 m. derinleşme çalışması gerçekleştirildi. Mekânda
sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar bulunmuştur.
B Mekânı
20B mekânı 20A ve 20 No.lu mekân ile bağlantılı olup giriş açıklığı 20A
mekânının batı duvarındadır. Açıklığın zemininde 0.96 m. uzunluğunda, 0.23
m. yüksekliğinde ve 0.23 m. kalınlığında bir eşik yer almaktadır. Kuzey duvarı 2.70 m., batı duvarı 3.60 m., güney duvarı ise 1.20 m., kuzey duvarı 4.15
m.’dir. Mekânın kuzeyinden 1.30 m., batısından 1.10 m., güneyinden de 0.50
m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Güney duvarı 0.45 m., batı duvarı 0.60
m., doğu duvarı 0.50 m., kuzey duvarı ise 0.72 m. kalınlığındadır. Mekânda
sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar bulunmuştur.
A-21- Cami Doğusu 21 No.lu Mekân
Mekân, iç kalenin ortasında, 17 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik bir
konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
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Mekânın güney duvarı 2.90 m., doğu duvarı 2.50 m.’dir. Mekânın kapısı
ve kuzey duvarı henüz belirlenememiştir. Batı duvarı da 3.45 m. uzunluğundadır. Batı duvarda bulunan kemerli nişin genişliği 0.60 m., yüksekliği 0.83
m.’dir. Bacanın yüksekliği ise 1.10 m.’dir. Mekânda batıdan 1.10 m., kuzeyden 0.60 m., doğudan 1.15 m., güneyden de 1.35 m. derine inilmiştir. Ayrıca
mekânda çeşitli sırlı-sırsız seramik parçaları ile birlikte metal buluntular bulunmuştur.
A21- Cami Doğusu 22 No.lu Mekân
Mekân, Cami Doğusu I. Yolun güneyinde 21 No.lu mekânın doğusundadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Mekânın güneyinde ortası delik bir tane dibek bulunmuştur. Dibeğin derinliği 0.35 m., genişliği 0.45 m., kalınlığı ise 0.10 m.’dir. Güney duvarına 120
cm. uzaklıkta 0.20 m. derinliğinde, genişliği 0.50 m., ve 0.20 m. çapında bir
sütun başlığı bulunmuştur.
Mekândaki L şeklindeki duvarın alt kısmı 3.20 m., üstü de 4.30 m. uzunluğundadır. Doğu duvarı 6.00 m. uzunluğunda ve 1.00 m. yüksekliğindedir.
Güney duvarının yüksekliği 0.80 m. olup 2.60 m. uzunluğundadır. Batı duvarı 4.30 m. uzunluğundadır.
Ayrıca batı duvarının önünde ve duvara bitişik halde bir yalak ortaya çıkarıldı, Yalağın uzunluğu 0.95 m., genişliği 0.50 m., derinliği 0.35 m., kenar
kalınlığı da 0.08 m.’dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif
metal parçalar bulunmuştur.
A-21- Cami Doğusu 23 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında mescidin doğusunda yer almaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Batı Bölümü
Mekânın güney duvarında ahşap hatıl izi açıkça görülmektedir. Ahşap
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malzemenin çürümesi nedeniyle meydana gelen boşluk nedeniyle duvar
içeriye doğru eğilmiştir. Mekânın kuzey duvar uzunluğu 4.27 m. yüksekliği 1.55 m. olup kalınlığı 0.60 m.’dir. Batı duvarı 4.10 m. uzunluğunda, 1.90
m. yüksekliğindedir. Güney duvarı 4.50 m. uzunluğunda olup, 1.87 m. yüksekliğindedir. Duvarın kalınlığı 0.55 m.’dir. Doğu duvarı uzunluğu 3.00 m.,
doğu duvarının kuzeyinde 0.60 m. genişliğinde bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Mekânın zemininde tesviye çalışması yapılarak kazıya son verilmiştir.
Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar bulunmuştur.
Doğu Bölümü
Mekânın güney duvarı 2.85 m. uzunluğunda ve 0.30 m. yüksekliğinde
olup kalınlığı 0.60 m.’dir. Mekânın doğusu 4.36 m. uzunluğunda olup duvar
tespit edilememiştir. Batı duvarı 2.80 m. uzunluğunda, 0.75 m. yüksekliğinde ve 0.80 m. kalınlığındadır. Batı duvarı mekânı ikiye ayırmaktadır. Güney
duvarı 3.35 m. uzunluğunda, 0.70 m. yüksekliğinde ve 0.65 m. kalınlığındadır. Mekânın zemininde tesviye çalışması yapılarak kazıya son verilmiştir.
Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar bulunmuştur.
A-21 Cami Doğusu 24 No.lu Mekân
Mekân, iç kalenin ortasında, mescidin doğusunda bulunmaktadır. Kazı
çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Doğu duvarı 1.30 m. yüksekliği 1.20 m.
kalınlığı 0.45 m.’dir. Güney duvarı 2.40 m. uzunluğunda 1.60 m. yüksekliğindedir. Kuzey duvarı 2.56 m., batı duvarı 1.60 m. uzunluğundadır. Doğu
duvarına 1.65 m., kuzey duvarına 1.75 m. uzaklıkta ve 0.60 m. derinlikte; 0.23
m. uzunluğunda, 0.17 m. çapında burmalı mermer bir sütun parçası ortaya çıkarılmıştır. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif metal parçalar
bulunmuştur.
A21- Cami Doğusu 25 No.lu Mekân
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Mekân, iç kalenin ortasında ve 23 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik
vaziyette bulunmaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın
doğu duvarı 4.35 m. uzunluğunda ve 0.65 m. kalınlığında olup duvarın güney kısmında 0.65 m. genişliğindeki kapı açıklığı A-21 Cami doğusu 29 No.lu
mekâna bakmaktadır. Kuzey duvar uzunluğu 3.20 m, kalınlığı 0.42 m.’dir.
Batı duvarı 4.35 m., uzunluğunda ve 0.65 m. kalınlığındadır. Güney duvarı
3.45 m. uzunluğunda ve 0.57 m. kalınlığındadır. Mekânda doğudan, batıdan
ve kuzeyden 0.70 m., güneyden ise 0.82 m. derinleşme çalışması yapılmıştır.
Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları bulunmuştur.
A21- Cami Doğusu 3.Koridor
Koridor, mescidin doğusunda 20 No.lu mekânın güneyinde, doğu - batı
yönünde uzantılı olarak bulunmaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki
moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır
(Resim: 5).
Yolun kuzey ve güney duvarları 8.50 m. uzunluğundadır. Koridorun giriş
genişliği 1.80 m., ortada 2.20 m. olup batıya doğru genişlemektedir. Koridorda batıdan 0.80 m., kuzeyden 1.35 m., güneyden ise 0.70 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları ile 1 adet
metal takı parçası bulunmuştur.
A2 -Güneyi 8 No.lu Mekân
İç kalenin kuzeyinde A2 güneyi 7 No.lu mekânın doğusunda bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda batı duvarı yüksekliğinin 3.60 m. olduğu tespit edilmiştir. Duvardan 3.00 m. derinlikte merdiven dokusuna rastlanmıştır. Merdivenin kuzeyinde, batı duvarına 0.25 m. ek bir duvar örmesi yapılarak bir niş
oluşturulmuştur. Bu alanın batı duvarında, duvar yapısında kullanılmış bir
dibek bulunmuş, ölçüleri 0.30 x 0.30 m., iç derinliği 0.8 m.’dir. Duvarda devşirme malzeme kullanıldığı için dıştan ölçüleri verilememektedir. Mekânda
sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları bulunmuştur (Resim: 6).
A2 Güneyi 10 No.lu Mekân
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İç kalenin kuzeyinde A2 güneyi 9 No.lu mekânın doğusuna bitişik vaziyettedir. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın kuzey duvarı taş birikintisine kadar ilerlemiş olup, ölçüsü 2.45 m. olarak tespit edilmiştir. Mekânın
batı duvarı 5.45 m. uzunluğunda olup 0.70 m. kalınlığındadır. Güney duvarı
2.10 m., doğu duvarı 5.00 m., kalınlık ise 0.50 m. olarak tespit edilmiştir. Batıdan 1.30 m., doğudan 0.90 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Mekânda sırlı
ve sırsız seramik ile metal parçaları bulunmuştur.

A2 Güneyi 11 No.lu Mekân
İç kalenin kuzeyinde, A2 güneyi 10 No.lu mekânın doğusunda bulunmaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın doğu duvarı 4.10 m.
uzunluğunda, 0.70 m. kalınlığındadır. Kuzey duvarı 4.35 m., güney duvarı
4.00 m. uzunluğundadır. Batı duvarı 4.75 m. uzunluğunda olup bu duvardaki
bir kapı açıklığı ile A2 Güneyi 11A mekânına girilmektedir. A2 Güney 11A
mekânı kuzey yönünde 1.65 m., batıdan 3.40 m. uzunluğundadır. Güney duvarı 1.55 cm. uzunluğa ve 0.50 m. kalınlığında; doğu duvarı 3.55 m. uzunluğunda ve 0.55 m. kalınlığındadır. Mekânın kuzeydoğu köşesinde 3 basamaklı
bir merdiven tespit edilmiştir.
Mekânda üzerinde balık ve bitkisel motifin yer aldığı 0.50 m. uzunluğunda, 0.28 m. genişliğinde, 0.21 m. kalınlığında bir taş parçası çıkarılmıştır.
Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları ve 1 adet sikke bulunmuştur (Resim: 7).

A21- Cami Doğusu 26 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 23 No.lu mekânın güneyinde yer almaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla
birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın batı duvarı 3.45 m.
uzunluğunda olup, ortasında 1.50 m. genişliğinde bir kapı açıklığı bulunmuştur. Kuzey duvarı 5.00 m. uzunluğundadır. Doğu duvar uzunluğu 3.20 m.,
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güney duvar uzunluğu 5.20 m. olup, duvarın güneydoğu köşesinde bir niş
bulunmaktadır. Bu nişin genişliği 0.90 m., derinliği de 0.60 m.’dir. Mekânda
sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları ve 1 adet sikke bulunmuştur.
A21- Cami Doğusu 27 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 26 No.lu mekânın doğusunda yer almaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla
birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 8).
Doğu duvarı 3.35 m. uzunluğunda ve 0.85 m. kalınlığındadır. Güney duvarı 2.80 m, uzunluğunda ve 0.60 m. kalınlığındadır. Güney duvarında genişliği ve derinliği 0.70 m. olan bir de niş mevcuttur. Batı duvarı uzunluğu 3.30
m., kalınlığı ise 0.65 m.’dir. Güney duvarı 4.10 m. uzunluğundadır. Mekânda,
güneyden 0.90 m., doğudan 1.10 m., güneyden 1.05 m., batıdan 1.15 m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları
bulunmuştur.
A21- Cami Doğusu 28 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 27 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik bir konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların
toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın doğu
duvarı 4.40 m. uzunluğunda ve 0.74 m. kalınlığındadır. Kuzey duvarı 4.50
m. uzunluğunda olup, 0.55 m. kalınlığındadır. Kuzey duvarının tam ortasında 0.83 m. genişliğinde bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Batı duvarı 6.30 m.
uzunluğunda ve 0.75 m. kalınlığındadır. Batı duvarının ortasında 27 No.lu
mekâna geçişi sağlayan 0.87 m. genişliğinde bir kapı açıklığı tespit edilmiştir.
Güney duvarının uzunluğu 3.90 m., kalınlığı ise 0.70 m.’dir. Bu duvarın güneybatısında bir giriş olup genişliği 1.75 m.’dir. Mekânda, doğudan ve kuzeyden 0.70 m., batıdan 0.60 m., güneyden ise 0.32 m. derine inilmiştir.
A21- Cami Doğusu 29 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 25 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplan-
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masıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Güney duvarı 4.70
m. uzunluğunda ve 0.60 m. kalınlığındadır. Batı duvarı 4.40 m. uzunluğunda
ve 0.70 m. kalınlığındadır. Kuzey duvarı 5.05 m., doğu duvarı 3.30 m. uzunluğunda 0.65 m. kalınlığındadır. Bu duvar üzerinde 1.00 m. genişliğinde bir
kapı açıklığı tespit edilmiştir. Bu kapı A21 doğu 30 No.lu mekâna açılmaktadır. Batı duvarı 4.40 m. uzunluğundadır. Güneyden 0.60 m. uzaklıkta, batı
duvarından 1.80 m. mesafede 0.35 m. çapında, 0.30 m. uzunluğunda ve enine
doğru kırık halde bir sütun başlığı bulunmuştur. Mekânda güneyden 0.90 m.,
batıdan 1.40 m., kuzeyden 1.45 m. derine inilmiştir. Mekânda sırlı ve sırsız
seramik ile metal parçaları ve 1 adet sikke bulunmuştur.

A21- Cami Doğusu 30 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 28 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın kuzey
duvarı 2.20 m., güney duvarı 2.90 m., doğu duvarı 1.40 m. ve batı duvarı 1.80
m. olarak ölçülmüştür. Mekânın içinde ortalama 0.65 m. derine inme çalışması yapılmıştır. Doğu duvarı 0.55 m. kalınlığındadır. Mekânda sırlı ve sırsız
seramik ile metal parçaları bulunmuştur.

A21- Cami Doğusu 31 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 26 No.lu mekânın güney duvarına bitişik konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın batı duvarı
6.40 m., kuzey duvarı 3.95 m., doğu duvarı 5.90 m., güney duvarı 4.05 uzunluğundadır. Ortalama duvar kalınlıkları 0.60 m.’dir. Mekânın kuzey duvarında
bir niş ve duvarın önünde zeminde bir sarnıcın ağız açıklığı tespit edilmiştir.
Sarnıcın ağız açıklığı 0.65 m. uzunluğunda, 0.60 m. genişliğinde olup aşağıya doğru 3.50 m. derinliğindedir. Nişin ebatları; 0.70 m. uzunlukta, 0.63 m.
genişlikte, 0.60 m. derinliktedir. Mekânın kuzeybatı köşesinde 2 adet yalak
bulunmuştur ve bu yalaklardan biri delikli diğeri deliksizdir. Delikli yalağın
ölçüleri; 0.90 m. uzunlukta, 0.50 m. genişlikte ve 0.30 m. derinliktedir. Delik-
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siz yalağın kuzeydoğu köşesi kırık olup, 0.75 m. uzunluğa, 0.50 m. genişliğe
ve 0.40 m. derinliğe sahiptir. Mekânın batısında 1.25 m., kuzeyden 0.75 m.,
doğudan 0.60 m. ve güneyden 0.30 m. derine inme çalışması yapılmıştır.

A21- Cami Doğusu 32 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 31 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın batı duvarı
6.40 m. uzunluğunda ve 0.60 m. kalınlığındadır. Kuzey duvarı 2.70 m. uzunluğunda 0.70 m. kalınlığındadır. Mekânın doğu duvarı yarım olarak meydana
çıkmıştır. Meydana çıkan kısmı 1.90 m. uzunluğunda 0.70 m. kalınlığındadır.
Uzunluğu 0.40 m., genişliği 0.25 m., derinliği 0.30 m. ebatlarında yarım dibek
parçası; batı duvarının 0.40 cm. uzaklıkta ve 0.45 m. derinliğinde çıkarılmıştır.
Mekânda kuzeyden 1.30 m., batıdan 1.00 m., doğudan 1.15 m. derine inme
çalışması gerçekleştirildi. Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile metal parçaları
bulunmuştur.

A-21- Cami Doğusu 33 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 32 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. İki bölümden oluşmaktadır. Mekânda 1.bölümün ölçüleri: doğu duvarı 3.20 m., güney duvarı
3.00 m., batı duvarı 4.00 m. olup 2.50 m.’lik kısmı taş malzeme ile örgülüdür.
Batı duvarının kalınlığı 0.60 m.’dir.
1. bölümün doğu duvarına 0.50 m, kuzey duvarına 1.20 m. uzaklıkta ve
doğu duvarından 1.00 m. derinlikte; 0.35 m. uzunlukta, 0.25 m. yüksekliğinde
bir yuvak bulunmuştur.
1. bölüm ile 2.bölüm arasında 0.90 m. kadar bir seviye farkı vardır. Doğu
duvarında 0.65 m. uzunluğunda bir ahşap hatıl bulunmuştur. Mekânın 1. bölmesinde doğu duvarının kapı açıklığına 0.25 m. uzaklıkta, 1.15 m. uzunluğunda, 0.35 m. genişliğinde; yerden 0.35 m. yükseklikte bir seki bulunmuştur.
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Seki 2 blok taştan oluşmaktadır. I. bölümde güneyde 0.70 m., batıdan 1.00 m.
derinleşme çalışması gerçekleştirilmiştir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile
metal parçaları ve bir adet sikke bulunmuştur.

A21- Cami Doğusu 34 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 33 No.lu mekânın doğusunda yer almaktadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla
birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Kuzey duvarı 5.50 m. uzunluğunda ve kalınlığı 0.60 m.’dir. Doğu duvarı
uzunluğu 4.05 m., kalınlığı ise 0.60 m.’dir. Güney duvarı 6.40 m. uzunluğunda ve 0.45 m. kalınlığındadır. Batı tarafında belirli olan duvar uzunluğu 1.10
m. ve 0.30 m. kalınlığındadır.
Kuzeyden 1.00 m., doğudan 0.80 m., güneyden 0.40 m. ve batıdan 1.15 m.
derinleşme çalışması yapılmıştır. Doğu duvarında 0.50 m., genişliğinde, güney duvarında ise 0.40 m. genişliğinde iki açıklık mevcuttur. Mekânda sırlı ve
sırsız seramik ile metal parçaları bulunmuştur.

A21- Cami Doğusu 35 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 34 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Mekân iki ayrı bölümden oluşur, 1. bölüm mekânın doğusunda olup; içeriye 36 No.lu mekâna bağlı 1.20 m. genişliğinde bir açıklıktan girilir. 1. bölüm
2. bölümden 0.85 m. kadar alçaktadır. 1. bölümün doğu duvarı 2.60 m., batı
tarafı 1.70 m., kuzey duvarı 2.40 m. uzunluğundadır. Kuzey duvarının kalınlığı 0.70 m.’dir. 2. bölüm ise kuzey duvarı 2.65 m. uzunluğunda olup kalınlığı
1.15 m.’dir. 2. bölümün batı duvarı 3.40 m. uzunluğunda, 0.65 m. kalınlığındadır. Güney duvarı da 2.10 m. uzunluğundadır. Mekânın I. bölümünde batıdan 0.85 m., kuzeyden 0.90 m., II. bölümde ise batıdan 1.00 m. güneyden 0.90
m. derinleşme çalışması gerçekleştirilmiştir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik
ile metal parçaları bulunmuştur.
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A-21- Cami Doğusu 36 No.lu Mekân
İç kalenin ortasında, Cami doğusu 35 No.lu mekânın doğu duvarına bitişik konumdadır. Kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşların toplanmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın kuzey
duvarı 5.20 m., kalınlığı 0.55 m, güney duvarı 2.85 m., olup kalınlığı 0.70 m.,
batı duvarı 3.70 m.’dir, Duvarın bitiminde kuzeydoğu köşesinde 1.25 m.’lik
açıklık, A21 doğusu 35 No.lu mekâna bakmaktadır. Batı duvarının kalınlığı
0.70 m.’dir. Kuzey duvarının doğu köşesinde 1.50 m. genişliğinde bir açıklık
bulunmaktadır. Mekânda kuzeyden 0.47 m., güneyden 0.40 m., batıdan 0.65
m. derinleşme çalışması yapılmıştır. Mekânda sırlı ve sırsız seramik ile metal
parçaları bulunmuştur.

SONUÇ
Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
23.07.2014 gün ve 144826 sayılı kazı izni kapsamında Mersin - Silifke
Kalesi’nde 11.08.2014-15.09.2014 tarihleri arasında başkanlığımdaki ekip tarafından kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Kazı; belgeleme, temizlik, kazı ve geçici koruma aşaması olmak üzere dört
bölüm halinde yapılarak 2014 dönemi kazı çalışması başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Kazı alanının büyük bir kısmı moloz yığını halinde olup, kazı alanındaki
iş gücünün önemli bir bölümü bu taşların temizlenmesi işine harcanmıştır.
Kazı alanında yapılan çalışmaların ardından, 2014 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan buluntuların tasnif ve depo çalışmaları gerçekleştirilmiş, kazı
buluntuları ve kazı alanlarının fotoğraf-çizim işlemleri tamamlanmıştır. Kazı
sonucunda ortaya çıkarılan tüm duvarların üzerine, yağmur suları ve fiziki
müdahalelere karşı koruma amacıyla, kum torbaları yerleştirilerek duvarların güçlendirilmesi ve basit koruma yöntemleri yapılmıştır.
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Çizim 1:. 2014 yılı çalışma dönemi sonu.
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Çizim 2: 2014 yılı çalışma dönemi son durumu.

Çizim 3: Yıllara göre kazı alanı miktarları.

Çizim 4: 2104 Dönemi kazı alanı sınırı.
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Resim 1: Temizlik çalışmaları.

Resim 2: A21-Cami doğusu I. Yol.

534

Resim 3: A21-Cami doğusu 17 No.lu Mekân.

Resim 4: A21-Cami doğusu 19 No.lu Mekân.
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Resim 5: A21-Cami doğusu III. Koridor.

Resim 6: A2 güneyi 8 No.lu Mekân.
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Resim 7: A2 güneyi 11 No.lu Mekân.

Resim 8: A21-Cami doğusu 27 No.lu Mekân.

537

538

Resim 9: 14- 2014 Yılı çalışma alanı hava fotoğrafı.

GEVALE KALESİ 2013-2014 KAZI BULUNTULARI
		

Ahmet ÇAYCI*
Zekeriya ŞİMŞİR

TARİHİ VE COĞRAFYASI
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Saray Mahallesi sınırları dâhilinde bulunmaktadır. Konya şehir merkezinin 10 km. batısında, 1675 m. yüksekliğindeki
sönmüş volkanik dağın zirvesinde yer almaktadır. Gevele Kalesi’nin burçları
uzaktan takke gibi göründüğü için halk tarafından Takkeli Dağ’da denilmektedir. Kuzeyindeki Büyük Gevale (Büyük Sarıklı) dağ ise 1750 m. yüksekliğindedir. Konya ovasına ve bütün yollara hakim noktada, oldukça stratejik
bir konumdadır. Antik dönemden başlayarak Ortaçağ sonuna kadar buluntular ihtiva etmektedir. Selçuklu döneminde sultanların av ve eğlence için
uğradıkları bir sarayı da bulunan kale, Haçlı ve Bizans akınlarında Selçuklu
sultanları tarafından kullanılmıştır. Fatih döneminde Karamanoğulları ile Osmanlı mücadelesinde önemli bir hedef haline gelen kale, Gedik Ahmet Paşa
tarafından yıktırılmıştır. Bu tarihten itibaren kale büyük oranda terk edilerek
metruk hale gelmiştir.
2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile bölgede kapsamlı yüzey
araştırması gerçekleştirildikten sonra 2013 yılından itibaren Konya Müzeler
Müdürlüğü’nün başkanlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın başkanlığındaki bir bilim heyeti tarafından ve Selçuklu Belediyesi’nin sponsorluğunda ortaklaşa yürütülen
kazı çalışmalarının elde edilen iki yıllık buluntular aktarılmaya çalışılacaktır1.
*

1

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE.
Kazı çalışmalarımızda maddi destekte bulunan Selçuklu Belediyesine ve Başkan Yardımcı Hayrettin Yalınız’a, Müze Müdürü Yusuf Benli’ye, kazı çalışmalarımızda yer alan Bölümümüz Öğr.
Gör. Ahmet Yavuzyılmaz’a, Öğr. Gör. Erkan Aygör’e, Sanat Tarihçi Ahmet Şen’e, Selçuk Oğuz’a
ve Arkeolog Sercan Yayla’ya teşekkür ederiz.
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MİMARİ
Gevale Kalesi’nin savunma yapısı olması nedeniyle kalenin etrafını çeviren sur ve burç kalıntılarının izleri takip edilebilmektedir (Resim: 1). Sur
duvarlarına başlamadan kalenin etekleri ve sur içindeki meskun mahallerde kazı çalışmalarına başlanılmıştır. 2013 yılında kale eteklerindeki tapınak
olarak adlandırılan mekân, dehliz, sarnıç, kaya mezarlar gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında ise tapınağın batısındaki mekânlar
ile kalenin zirvesindeki mekânlarda çalışmalara devam edilmiştir (Resim: 2,
Çizim: 1).

TAPINAK OLARAK VASIFLANDIRILAN Mekân
Sur duvarlarının dışında yer almaktadır. 18.40x5.50 m. ölçülere haiz kuzeygüney doğrultuda kayaya oyulmuş dikdörtgen formlu yekpare mekândan
oluşmaktadır (Resim: 2). Arazinin volkanik yapısına bağlı olarak tüf kaya
kütlelerinin kolay işlenebilir oluşundan yararlanılarak kaya oyularak mekân
elde edilmiştir. Mekânın girişi kuzey-doğu duvarının ortasına açılan kapıdan
sağlanmaktadır. Cephe düzeneğinin kuzey bölümü nispeten asli özelliklerini
korumuş iken güney bölümü temel seviyesine kadar tahrip olmuştur. Cephenin kuzey tarafındaki iki yuvarlak pencere orijinal özelliklerini korumaktadır.
Mekânın orta noktasına açılan yüzeysel tahliye kanalı dikkati çekmektedir.
Yine zeminine ve duvarlarına sonradan açılan çukur ve oyuklar mevcuttur.
Kapılı mekânın kuzey bölümünde 18.06x9.74 m. ölçülerinde avlu yer almaktadır. Kaynaklarda Kybele’ye ait bir tapınak olabileceği belirtilen mekân, zaman içinde bir hayli tahrip edilerek asli özelliklerini kaybetmesine karşılık
başlangıçta böyle bir amaca matuf olarak kullanılmış olması mümkündür.

DEĞİRMEN
Tapınak kısmının kuzey bölümündeki geniş avlu kısmının ortasında yer
almaktadır (Resim: 2, Çizim: 1). 3.52x2.00 m. ölçülere haizdir. Değirmen kuzey-güney eksenli kanal ve onun ortasına yerleştirilen düzenekten oluşan
plan özelliği ortaya koymaktadır. Orta noktadaki düzenek sayesinde taşın
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hayvan gücüne bağlı olarak döndürüldüğü mevcut izlerden anlaşılmaktadır.
Ayrıca değirmene ait 0.93 m. çapındaki taş insitu vaziyette bulunmuştur.

TAPINAĞA BAĞLI MekânLAR
2014 yılında tapınağın güney-batı istikametinde ve aynı mekânla irtibatlandırılmış diğer kaya oyma mekânlarda çalışmalara devam edilmiştir. Tapınağa bitişik vaziyette iki mekân ortaya çıkartılmıştır. Bu bölgedeki kazı çalışmaları sonucu ana kayaya oyulmuş dikdörtgen planlı birinci mekân, güney
istikametinde mihrabı andıran kaya oyma niş ile hayvan barınağı ve bunun
emareleri kaya oyma niş şeklinde yemlikler ve ip bağlamak için oyuklar tespit edilmiştir. Bu mekânların kuzey bölümünde yine geniş bir avlu ile bitişik
düzen oluşturulmuştur.

KAYA MEZARLAR
Kalenin eteklerinde onlarla ifade edilecek kadar kaya mezar olduğu tespit
edilmiştir (Resim: 3). Kaya mezarlar volkanik tepenin eteklerini çepeçevre dolaşmaktadır. Dağın batı eteklerinde yaptığımız sondaj çalışmalarında 8 adet
kaya mezar tespit ederek buralarda temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek bu
mekânlar ortaya çıkartılmıştır. Geç Roma dönemi özellikleri ortaya koyan
kaya mezarların bölgedeki diğer benzerleriyle ortak özellikler sergilemektedir.2

DEHLİZ (POTTERN)
Dehliz, Gevale Kalesinde kazı çalışmalarının başlatıldığı alanı oluşturmaktadır. Kazı çalışmaları öncesinde tamamen toprak altında kalmış olan
gizli yolun sadece kalenin eteğinde batı tarafta bulunan sarnıca yakın olan bölümünde kısmen izlenebilmekteydi (Resim-3). Bu bölümde bir çöküntünün
olduğu moloz yığınlarından anlaşılmaktaydı. Burada yapılan kazı çalışmala2

Bu hususta geniş bilgi için bkz. G. Karauğuz, H.İ. Kunt, O. Doğanay, Lykaonia Bölgesi Kaya
Mezarları (Küçük Muhsine), Konya, 2004.
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rında sarnıçtan başlayıp batıdan doğuya doğru, diğer bir deyişle kale eteğinden zirveye doğru ilerleyerek “L” formunda bir dirsek yaparak devam eden
bir gizli yol tespit edilmiştir. Bu yol 32 m. uzunluğunda olup, güney yöne bir
kıvrım yaparak o yönde de 14m. uzanmaktadır. Dehliz yapım tekniği olarak
kimi yerler kaya oyma kimi yerler moloz taş örgü olup üzeri yöreye has olan
moloz taşlarla basık beşik tonoz ile kapatılmıştır. Dehlizin iç yüzeylerindeki
bakiyelerden horasan sıva ile sıvalı olduğu anlaşılmaktadır. Dehliz günümüze ulaşmış olmakla beraber oldukça tahrip olmuştur. Yol, kademeli olarak
yaklaşık %40 eğimli olarak basamaklar halinde kaleye doğru yükselmektedir. Dehliz, 1.2 0 m. yükseklikte olup bunun üzeri yine iki taraftan moloz taş
örgülü basık bir tonozla örtülmüştür.

SARNIÇLAR
Gevele kalesinin su probleminin kale mimarisi açısından önemli olmasına
bağlı olarak çok sayıda sarnıç tespit edilmiştir (Resim: 3). Dehlizin batısında
yer alan sarnıç, savunma mekânizması açısından da dehlizle bağlantılıdır.
Sarnıcın kuzeye gelen duvarı kireç harçlı bir duvar ile örülmüştür. Kuzeybatı
kösesinde bulunan dört taş basamaklı bir merdiven ile inilen sarnıcın üzeri
tonoz örtülüdür. Yapı 5.30 m. uzunluğunda ve 2.50 m. genişliğindedir. Koca
in olarak da ifade edilen sarnıcın suyunun kükürtlü olduğu buna bağlı olarak da uyuz, kaşıntı ve deri hastalıklarına iyi geldiğine inanılmaktadır3. Kazı
çalışmaları sırasında da yöre halkının buraya hastalıklarına şifa bulmak için
geldiklerine şahit olunmuştur.

DİĞER MekânLAR
2014 yılındaki ikinci kazı bölgesi, dağın doruk noktasındaki esas yerleşim
bölgesinde olmuştur (Resim: 4, Çizim: 2-4). Dağın doğusunda 7x7 m., ölçülerinde G1 açması ile çalışmalara başlanılmıştır. Açmanın etrafında yüzeydeki
temel izleri takip edilerek devam edilmiştir. Kazı esnasında dört yönde de
duvarlar bulunmuş olup, kademeli bir şekilde zemin kotuna inilmiştir. Bura3

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri İle Konya Tarihi, Konya, 1964,s.170.
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da karışmış durumda, stratigrafik değerlendirmeye imkan vermeyen Roma
dönemi çatı tuğlaları ve Selçuklu döneminin 23X23 cm. ölçüsünde tuğlaları
bulunmuştur. Ayrıca çok sayıda Ortaçağ seramiği elde edilmiştir. Moloz taşlardan örülen duvarlar, yığma tekniğinde inşa edilmişlerdir.
G1 açmasının batı istikametinde bir metre boşluk verilerek 7X7 m. ölçülerinde G2 açmasında kazı çalışması yapılmıştır. Açmanın güney doğu köşesinde 75 cm. derinlikte tandır bulunmuştur. Tandırın batısında ise 50 cm.
daha aşağıda havalandırma tesisatı ve bunun künkleri ortaya çıkartılmıştır.
Açmanın çeşitli yerlerinde yine katman vermeyen Ortaçağın sırlı ve sırsız seramikleri ile kırık döşeme plakaları tespit edilmiştir.
G3 açması için, 7X7 m. ölçülerinde alan 1 m. boşluk verilerek, yeri karolajlandı. Açmanın dört yönde duvarları bulundu. Açma 500X240 cm. ölçülerinde bir mekân olarak karşımıza çıktı. Açmanın çeşitli yerlerinde yine katman
yermeyen Ortaçağın sırlı ve sırsız seramikleri bulunmuştur.
G4 açmasının yüzey temizliği yapılmış olup 7X4 m. ölçülerindeki alan
belirlenmiştir. İlk olarak açmanın güney-doğu köşesinde tespit edilen duvar
izinin kuzey yönde ilerlediği görülmüştür. Açmanın doğu duvar köşesinde
tuğla ve moloz taş malzeme ile örülmüş bir ocak bulunmuştur. Beden duvarlarından yaklaşık 17 cm. dışa taşan ocağın yan yüzleri içeri doğru kavisli
olarak şekillenmiştir. Ocağın genişliği 86 cm. yüksekliği ise 70 cm. ölçülerindedir. Ocağın kuzeyinde ise doğal kaya kitlesi ile karşılaşılmıştır. Açmanın
kuzey-doğu duvarına bitişik bir vaziyette 70 cm. derinlikte bir tandıra rastlanılmıştır. Tandırın zemininden 10 cm. aşağıda havalandırma amaçlı olduğunu düşündüğümüz künk bulunmuştur. Açmanın kuzey yönünde su yalağı
görülmüştür.
G5 açması etrafında yer alan G1, G2 ve G4 açmalarından yol açma çalışması yapıldı. Açmanın kuzeyinde bulunan duvar kalıntısında çalışmalara
başlandı. Açmanın 60 cm. derinliğinde ana kaya ile karşılaşıldı. Batı ve kuzey
duvarında moloz taş malzemeden, yığma tekniğinde, harçsız örgü sistemi
bulundu. Batı duvarın kuzey köşesinde bir adet taş malzemeden el değirmeni
ortaya çıkarıldı. Açmada tabakaların birbirine karıştığı görülmüştür. Kuzeydeki duvar örgüsü içerisinde moloz taşlarla birlikte, Selçuklu tuğlaları, gelişigüzel kullanılmıştır. Tespit edilen bu duvarın güney-batı köşesinde bir tandır

543

vardır. Güney yöndeki duvarlar ana kaya ile birlikte kullanılmıştır. Kuzeybatı duvarların kesişme noktasında bir adet tandır bulunmuştur. Ortaçağ seramikleri sırlı ve sırsız malzeme, sikkeler, pitos parçaları ortaya çıkarılmıştır.
G6 açmasının; G3 açmasının batısından bir metre ara verildikten sonra,
açma kenarları çakılarak alan ortaya çıkarılmıştır. Açma içerisinde 90cm çapında sarnıç bulunmuştur. Sarnıcın derinliği ise 2.50 m. yüksekliğindedir.
Moloz taş malzemeden harçlı inşa edilen yapının duvarları 0.50 m. kalınlığında olup, sarnıcın iç yüzeyi de sıvalıdır. Açmanın dört yönündeki duvarları ise
moloz taş örgülü, yığma tekniğinde harçsız şekillenmiştir. Sarnıcın ucunda,
batı istikametinde 0.60 m. uzunluğunda ve 0.40 m. kalınlığında bir duvar,
dikey aksta uzanmaktadır. Açmanın kuzey-batısında yarım daire şekilli tuğla
malzemeden yapılmış ocak ve künk sistemi bulunmuştur. Çalışma esnasında
sikkeler, ok uçları, kırık künk, pitos parçaları, küçük kırık sırlı ve sırsız seramik parçaları elde edilmiştir.
G7 açmasının yeri tespit edilerek kademeli bir şekilde duvarlar takip
edildi. Açmanın güney-batısında yekpare bir taş blok, yaklaşık 0.90 m. bir
açıklığın giriş bölümünü oluşturduğu görülmüştür. Girişin devamında 1.55
m. genişliğindeki ve 6 m. uzunluğundaki koridor ortaya çıkarılmıştır. Güney duvarın içine sıkışmış bir adet sikke bulunmuştur. Açmanın doğu-batı
doğrultusunda devam eden duvar bloğunun doğu bitişik noktasında, kuzeye
doğru açılan bir giriş tespit edilmiştir. Bu girişin 0.6 m. kuzeyinde batıya doğru açılan lentolu bir giriş daha izlenmiştir. Açmanın güney-doğusunda 1.50
m. derinlikte mermer malzemeden hamam kurnası bulunmuştur. Güney-doğu köşede 1.11 m. derinlikte 0.20 cm. çapında taş gülle ile karşılaşılmıştır. Güney-doğu yönde 100 cm. derinlikte bir adet kandil ele geçmiştir. Aynı bölgede
100 cm. derinlikte tandır vardır. Zemin kotu ise 1.50 m. derinlikte doğal kaya
oluşumları ile birlikte görülmüştür. Açmada çok sayıda kırık ve münferit seramik parçaları, metal parçalar, sikke, künk parçaları bulunmuştur.
G8 açmasında zeminden 050 m. derinlikte sırlı seramik parçaları çıkmıştır.
Güney cephede, doğu-batı yönünde ilerleyen duvarın güney bitiminde bir
metre derinlikte eyvan şeklinde bir yapı görülmüştür. Eyvanın doğusunda
apsidal formlu düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiş beden duvarları tespit edilmiştir. Apsidal duvarın doğu bitiminde bir metre eninde ve bir
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metre yüksekliğinde koridor şeklinde bir giriş bulunmuştur. Girişin tabanı
düzgün taş malzeme ile kaplanmıştır. Açmanın kuzey doğusunda 1.45 m. derinlikte bitkisel süslemeli üç adet alçı parça çıkmış olup, yanında mavi-beyaz
seramik parçaları ile karşılaşılmıştır. Metal parçalar, sikkeler, sırlı ve sırsız
ortaçağ seramikleri elde edilen diğer malzemelerdir.
SERAMİK VE ÇİNİ BULUNTULAR
Sırlı Seramikler
Sırlı seramikler içerisinde önemli bir bölümünü de kapların dip (kaide)
kısımları oluşturmaktadır. Tek renkli yeşil, lacivert renkli kaideler fazlaca bulunmuştur. Kaide parçaların ekseriyetinin dış kısımları sırsız olup, hamuru
ise kırmızı renklidir. Bu parçalar dışında strafitto tekniğinde işlenmiş kaide
parçasının etrafı dairelerle kuşatılmış, kompozisyonun merkezinde çeyrek
daireler çizilerek içleri balık pulu motifi ile tezyin edilmiştir. (Resim: 6)
Yeşil sırlı bir diğer tabak sağlam durumda bulunmuştur. Kaideden itibaren genişleyen gövde dışarı doğru açılan geniş bir dudakla sonlandırılmıştır.
Tabağın içi yeşil sır kaplı olup, kenar bölümü kazınarak siyah renge boyanmış ve bir zikzak motifi işlenmiştir. Tabağın içi gibi dışı da kaide dışında sırlıdır. Kabın dış bölümü ağızdan kaideye kadar uzanan “Y” harflerinin yan
yana dizilmesiyle oluşturulmuş kompozisyonların içleri sarı, yeşil, mor renkli
sırlıdır. (Resim: 7-9)
Sırlı seramik kategorisinde tek renk sırlı iki adet kandil bulunmuştur. Her
iki kandilin de aynı form ve sır ihtiva ettikleri görülmektedir. Yeşil renk ile
kaplı kandillerden bir tanesi nispeten uç kısmı hariç sağlam, diğeri ise parçaların bir araya getirilmesiyle tamamlanabilmiştir. (Resim: 10) Kazı sırasında ele
geçen kandiller tek kulplu, tek fitilli ve elips gövdelidirler. Kandillerin gövde
çapları 6-7 cm. arasında değişmektedir. Tek fitilli olarak kandillerin fitilleri
bir olukla gövde kısmında yer alan hazneye eğimli olarak bağlanmaktadır. İki
örnek içerisinde birinin fitili kırık diğeri ise sağlamdır. İnce bir boyunla gövdeye bağlanan ağız ince bir dudakla sonlanmaktadır. Ağız çapları 2.3 cm. ila
2.7 cm. arasında değişmektedir. Kandillerin hazneleri basık küre biçimlidir.
Hazne, ağız ve fitillerdeki yağ kalıntıları ile yanık izlerinden, örneklerin kullanılmış oldukları anlaşılmaktadır. Kulplar gövdeden başlayıp ağız kısmında
sonlanmaktadır. Kulpların içleri doludur. Kandillerin kaideleri düzdür.
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Sırsız Seramikler
Sırsız seramikler arasında testi, çömlek, baskı ve kazıma (strafitto) tekniğinde yapılmış çok sayıda örnekler elde edilmiştir.
Sırsız seramikler içerisinde özellikle de baskı tekniğinde yapılmış seramik
grubu eserler hem teknik hem de süslemede kullanılan motifler açısından
önemlidir. Baskı tekniğindeki seramiklerin bezemesinde geometrik motiflerin yanında bitkisel motifli örneklerde bulunmaktadır. (Resim: 11)
Sırsız seramikler içerisinde önemli bir grubu süzgeç kapları oluşturmaktadır. Büyük bir kısmı tamamlanamayacak şekilde olan kaplar içerisinde tüme
yakını bulunan kap ise kaideden gövdeye doğru genişleyen, yuvarlak ağızlı
ve üzeri kazıma tekniği ile işlenmiş bitkisel motiflerle süslenmiştir. Ağız kısmının iç bölümünde süzgeç bölümü yerleştirilmiştir.

Sırsız Sade Testiler
Kazı çalışmaları sırasında sırsız, bezemesiz iki adet testi ortaya çıkarılmıştır. Testiler, gövde, boyun, kulp, emzik ve kaide bölümlerinden oluşmaktadır. Gövde yumurta biçimli olup, kaideden itibaren genişleyerek yükselmekte ve karında şişkin bir görünüm kazanmaktadır. Boyun kısmı silindirik
profillidir. Tek kulplu olarak tasarlanmış testilerin kulpları gövde ile boyun
kısmına birleştirilmiştir. Her iki testi örneğinde de kulplar sonradan gövdeye
eklenmiştir. Elle biçimlendirilen seramik hamurunun bir ucu boyuna diğer
ucu gövdeye bağlanmaktadır. Boyun kısmında yükseltilen kulp, bükülerek
gövdeye birleştirilmiştir. Gövdenin üst bölümüne yerleştirilen emzik sadece
bir örnekte karşımıza çıkmaktadır. Silindirik bir forma sahip olan emzik, gövdeden dışa doğru daralmaktadır. Emzikler genellikle tek kulplu örneklerde
bulunur ve kulpun tam karşısına gelecek şekilde yerleştirilirler. Kulplar gibi
emzikler de testilere sonradan eklenen parçalardandır.

Çini
Kazılarda irili ufaklı firuze ve lacivert renkli çok sayıda duvar çinisi bulunmuştur.
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Lüleler
Kazı çalışmaları sırasında farklı renk ve tipte üzeri bezemeli lüle parçaları
ele geçirilmiştir.
		
Sikkeler
Gerek kazı çalışmaları sırasında gerek yüzey buluntuları arasında çok sayıda sikke ele geçirilmiştir. Büyük çoğunluğu korozyona uğramış ve okunamayacak kadar kötü durumda olan sikeler içersinde oldukça iyi durumda
olan sikkeler restoratörler tarafından temizlenerek koruma önlemleri alınmıştır.

Mühürler
1-4-2 cm. çapında değişiklik gösteren üç adet yüzük mühür tespit edilmiştir. Ağırlıklar ise 2-3 gr. olup kalınlıkları 2mm.’dir.
Yüzük mühürlerin dışında üç adet Bizans dönemi askeri mühürler tespit
edilmiştir.
Konya Etnografya Müzesi 2014-37 Envanter numarasına kaydedilen 10gr.
ağırlığında, 3.5 mm. kalınlığında ve 2.2 cm. çapındaki mührün ön yüzünde
Haçlı hitap monogramı, haç kolları arasında ‘kulun’ (to-so-du-lo) ibaresi hatalı baskılı olup üzerindeki haçın yarısı çıkmıştır. Arka yüzündeki üç satırlı
yazı tahrip olmuştur. IX. Yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Konya Etnografya Müzesi 2014-33 Envanter numarasına kaydedilen mühür ise 27 gr. ağırlığında, 3.4 cm. çapında , 4 mm. Kalınlığındadır. Mührün
ön yüzünde Aziz Georgios figürü, önden, sağ elinde mızrak, sol elinde kalkan
tutan asker kıyafetli olarak tasvir edilmiştir. Arka yüzünde altı satır halinde
Meryem’e hitap yazısı yer almaktadır. Yazılar tahrip olduğu için okunamamıştır. İsim okunmuyor ancak görevi Sebastophoros olarak geçmektedir. X.XI yüzyıla tarihlenmektedir.
Konya Etnografya Müzesi 2014-43 Envanter numarasına kaydedilen mühür 14 gr. ağırlığında, 2.6 cm. çapında ve 4 mm. Kalınlığındadır. Mührün ön
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yüzünde haçlı hitap monogramı, haç kolların arasında “kulun” ibaresi ile incili bir bordür yer almaktadır. Arka yüzde dört satır halinde Meryem’e hitap
yazısı kabartma olarak işlenmiştir. Mührün sahibi Stephanos olup, ünvanı
“basilikos spatharios”, görevi askeri “tourmarchos” tur. XI.yüzyıl tarihlendirilmektedir.
Ayrıca kazı sırasında yüzük örnekleriyle de karşılaşılmıştır.
Ok ve Mızrak Uçları
Kalenin özellikle de batı ve kuzeyinde yapılan çalışmalar sırasında farklı
formlarda çok sayıda ok ucu tespit edilmiştir. Hemen hepsi sağlam durumda
günümüze ulaşmış olup korozyona uğramış durumda bulunmuşlardır. Boy
ve ağırlıkları ekseriyetle 3,4,5 gr. arasında olup; uzunlukları ise 3-6 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Ok uçları restoratörler tarafından temizlenerek
malzeme analizleri yaptırılmıştır. Ağız, boyun, bilezik ve iğne bölümlerinden
oluşan temrenler yassı, dörtgen, beşgen, idman olmak üzere beş farklı çeşidi
tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan ok uçları Konya’nın Beyşehir İlçesindeki
Selçuklu Dönemine ait Kubadabad Sarayında bulunanlarla yakın bir benzerlik içerisindedir4.
Kazı sırasında bir adet mızrak ucu ele geçmiştir. 12 gr. ağırlığında, 8.4 cm.
boyundadır.
Cam Buluntular
Cam buluntulardan birkaç parça dışında büyük bir bölümü amorf niteliklidir. Sağlam olarak ele geçen kulpu kırık cam kapak 4 cm. çapında olup,
saydam renkli olup üzeri mine kaplıdır.
Bilezikler
Kazı çalışmaları sırasında çok sayıda irili ufaklı camdan yapılmış bilezik
parçaları bulunmuştur. Bilezikler iki ucu açık veya uçları kalınlaştırılmış ola4

A. Yavaş, “Fırst Records on Anatolian Seljuk Arrowheads (In The Lıght Of Kubadabad Palace
Specımens”, İİB İnternational Refereed Academic Social Sciences Journal, Volume:3, 2012, s.119145
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rak iki farklı tiptedir. Uçları kalınlaştırılmış olanları daha çok tercih edilmiştir.
Bilezikler hem tip hem de bezeme açısından çeşitlilik göstermektedir. Burgulu, spiral, sarmal, desenli, renkli cam ipliği ve boya bezemeli (mine) olmak
üzere değişik bezemelere sahiptir. Yarıya yakını sağlam olarak ulaşmış iki
adet cam bilezik parçasından biri mavi renkli olup 0.8 mm. kalınlığında, 6.5
cm. çapındadır. Diğer bilezik parçası ise 0.6 mm. Kalınlığında, 7 cm. çapında,
koyu lacivert renkli olup, sağlam gelen uç kısmı kalınlaştırılmış tiptedir.
Cam bileziklerin dışında bir adet bakır bilezik bulunmuştur. 13 gr. ağırlığında, 4.1 cm. çapında, 1 mm. kalınlığında olup, yarısı kırıktır. Bileziğin kaş
kısmı eşkenar dörtgen formunda olup üzerinde kazıma tekniği ile baklava
dilimli motif bulunmaktadır.

Alçı
Alçı buluntular arasında iki adet kırık parça bulunmuştur. Parçalardan
biri 13x6 cm. ölçülerinde 2 cm. kalınlığında olup, kalıplama tekniğinde yapılmıştır. Kompozisyonun etrafı kalın bir kenar bordürü ile sınırlandırılmış,
içerisinde ise rumi motiflerinden oluşan kabartma tekniğinde bir kompozisyon işlenmiştir.
Diğer alçı parça ise 15x10 cm. ölçülerinde olup, arkasındaki sıva tabakasından dolayı 10 cm. kalınlığındadır. Kenar bordürü sağlam olarak gelen
parçada altıgenlerin içerisine gülbezek motifi yerleştirilmiştir.

Gülleler
Kazı çalışmaları sırasında 16 adet muhtelif boyutlarda gülleler bulunmuştur. 13 tanesi tüf taşından, 3 tanesi ise beyaz mermerden yapılmıştır. Güllelerin boyut ve ağırlılıkları farklılıklar arz etmektedir. Ele geçen gülleler 12 cm.,
13.5 cm., 16 cm., 20 cm., 22 cm., 24 cm. çapındadır.

Ağırşaklar
Gevale kalesindeki kazı çalışmalarında 4 adet ağırşak ele geçmiştir. Üçü
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sağlam bir tanesi ise yarıdan kırık durumdadır. G8 açmasında bulunan ağırşak 2.2 cm. kalınlığında 7 cm. genişliğinde olup, ağırşağın ortasında 10 mm.
bir açıklık bulunmaktadır. G7 açmasında bulunan diğer ağırşak ise hemen hemen aynı ölçülerde olup 6cm. genişliğinde, 0.22 m. kalınlında olup, ortasında
8.5mm. çapında bir açıklığa sahiptir. Diğer parça ise 21gr. ağırlığında, 3.2 cm.
çapında, 1.9 cm. derinliğinde olan ağırşağın ortasında ağız çapı 9 mm. açıklık
bulunmaktadır.
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Çizim 1: Tapınak mekânı ve çevresi planı.

Çizim 2: Kazı alanı plan kare çizimi.
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Çizim 3: Kazı alanı plan kare çizimi.

Çizim 4: Kazı çalışmasında ortaya çıkarılan mekânlar.
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Resim 1: Gevale Kalesi genel görünümü.

Resim 2: Tapınak ve çevresindeki kazı çalışmaları.
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Resim 3: Sarnıç, potern ve kaya oyma mezarlar.

Resim 4: Kalenin zirvesinde 2014 yılı kazı çalışma alanı.
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Resim 5: G8 plan karesinde ortaya çıkarılan mekân.

Resim 6: Seramik kap.

Resim 7: Seramik kap parçaları.

556

Resim 8: Seramik kap parçaları.

Resim 9: Seramik kap parçaları.
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Resim 10: Kandil.

Resim 11: Sırsız seramik parçaları.
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Akropolis’te yoğunlaşmış olup kent territoriumunda yer alan kalıntıların
belgelenmesine yönelik harita, alan tanımlaması ve fotogrametri çalışmaları
şeklinde sürdürülmüştür. Her yıl olduğu gibi 2014 çalışma döneminde çevre
düzenlemesi ve restorasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Pedasa kazı çalışmalarının sekizinci yılını geride bıraktığımız süreçte gerek araştırma gerekse koruma ve çevre düzenlemesi bağlamında beklenen sonuçlara ulaştığımızı
söyleyebiliriz1.

ATHENA KUTSAL ALANI: TAPINAK TERASI
Hülya BULUT
Athena Kutsal Alanı’nın merkezi yapılarına ev sahipliği yapan tapınak
terası olarak adlandırılan bölümdeki 2014 yılı kazı çalışmaları, terası güney
ve batı yönden çeviren podyum duvarı olarak yorumlanan duvarın tarihini anlamaya yönelik olmuştur. Bu nedenle, podyum duvarının güneybatı
köşesinde 2009 yılında açığa çıkarılan ve terastaki Orta Doğu Roma dönemi
yapılarından biri olan 12 No.lu Mekân’ın batı yarısında, kısa süreli bir sondaj (3.27 x 1.30 m.) çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Devşirme tapınak
bloklarının kullanıldığı mekânın batı ve güney duvarı, tapınak terasını her
iki yönde çeviren, dış yüzü kaliteli taş işçiliğine sahip bloklarla inşa edilen
podyum duvarının üzerine oturmaktadır. Doğu Roma döneminde de kullanılan ve yoğun harç izlerinin korunduğu duvarlarda, çeşitli onarımlara işaret
eden farklı örgü teknikleri mevcuttur. Üst sıraları düzgün işlenmiş taşlar ve
tapınak bloklarıyla örülen ve sondaj içinde 1.28 m.lik kısmı görülen kuzey duvarının, euthynteria ve temel seviyesine ulaşılmıştır. Duvar, iri taşlar ve ana
kaya yongaları içeren kırmızı renkli toprak doldurularak düzelenen ana kaya
boşluklarından birinin üzerine oturmuştur. Dolgu taşları arasındaki kırmızı
renkli topraktan gelen, yüzeyi aşınmış Korinth kapalı kap gövde parçaları,
1

Diler, A., Özer, B., Çakmaklı, D., Türkoğlu, S. 2008. “Pedasa 2007”, 30.KST 3: 267-284. Ankara.; Diler, A. 2010.“Pedasa 2008/2009”, 32.KST 4: 324-341. İstanbul.; Diler, A., Özer, B., Bulut,
H., Gümüş, Ş. 2011. “Pedasa 2010”, 33.KST 4: 167-194. Malatya.; Diler, A., Özer, B., Bulut, H.,
Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Kasar, Ö., Eryılmaz, N. S., Çur, M. 2013. “Pedasa 2011-2012”, 35.KST 3:
530-547. Muğla.; Diler, A., Özer, B., Çur, M., Yaman, A. 2014. “Pedasa 2013”, 36.KST 3: 339-360.
Gaziantep.
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İyonya kâsesi gövde parçaları2, fayans figürin parçaları3 ve fayans boncuklardan4 oluşan buluntular duvarın M.Ö. 7. ikinci yarısı ile 6. yüzyıl başları
arasında inşa edildiğini ortaya koyar.
Sondajda, 2 - 7. seviyeler arası içinde yer yer taş birikintilerinin de olduğu
toprak, dolgu karakteri sergilemektedir. 8. ve 9. seviyelerde, sondaj güney
yarıda batı duvarı önünde küllü ve kısmen taş parçaları içeren alanda çok sayıda deniz tarağı kabuğu (Pectinidae) ve grup halinde on iki adet Doğu Roma
bronz çukur follis ele geçmiştir. Aralarında Doğu Roma dönemine ait sikke ve
renkli cam bilezik parçaları yanı sıra Arkaik ve Hellenistik dönem aralığında
seyreden seramik parçaları, demir cüruf ve kemik parçalarının yer aldığı buluntular tabakanın atık karakterini ortaya koyar.
Kuzey - güney eğimli uzanan ana kaya çıkıntısı, kısıtlı olan sondaj alanı
büyük oranda kaplamasına karşın, anakaya boşlukları arasında yer yer kırmızı renkli toprak ve ana kaya yongaları ile sıkıştırılan dolgulardan gelen
buluntular, M.Ö. 7. - 4. yüzyıllar arasında kutsal alandaki etkinliklerin yorumlanmasına katkı sağlar. Sondaj kuzey yarısında 10. seviyede ele geçen,
ön yüzde dörtte üç dönüşlü, defne çelenkli Apollon, arka yüzde Zeus Labraundos betimi olan gümüş Halikarnassos sikkesi Pedasa’daki Hekatomnidler
Dönemi buluntularından biridir5. 14. seviyede batı duvara bitişik biçimde,
bilinçli olarak yerleştirilen dikdörtgen şekilli taşla ana kaya kütlesi arasındaki
boşlukta, 0.28 m. kalınlığında kül tabakası ortaya çıkarılmıştır. Kemik parça2

3

4

5

Shlotzhauer, U., Die südionischen Knickrandschalen. Ein chronologische Untersuchung zu den
sog. Ionischen Schalen in Milet (Diss. Ruhr-Universität Bochum 2001), 515, Taf. 29, 121, no. 167
(M.Ö. 660/650-600/590).
Sadece ayak ve kaidesi korunan ayakta duran kadın figürinin benzer örneklerinden birkaçı için
bakınız Webb, V., Archaic Greek Faience. Miniature Scent Bottles and Related Objects from East
Greek, 650-500 BC (Warminster 1978), 84, pl. XII, 315 (M.Ö. 550 öncesi), 319 (M.Ö. 600).
Kolye veya giysi süsü olarak kullanılan fayans boncuklar, Athena Kutsal Alanı’nda daha önceki
yıllarda da ele geçmiştir (Bakınız Diler, A.- Özer- B., Bulut, H.- Gümüş, Ş., Pedasa 2011-2012,
KST 35 (2013), 532, dipnot 3).
K. Konuk, “Coinage and Identities Under the Hekatomnids”, içinde: O. Henry (ed.) 4th Century
Karia. Defining a Karian Identity Under the Hekatomnids (Paris 2013), 110, pl. 3, no.27-28. Bu
tip sikkelerin arka yüzünde elinde asa tutan Zeus Labraundos’un, sağında basımın gerçekleştirildiği dönemdeki satrapın ismi yer alır. Athena Kutsal Alanı’nda ele geçen gümüş drahmi
üzerindeki satrabın ismi, aşınmadan dolayı net okunamamakla birlikte, olasılıkla İdrieus’un son
bastığı seriye ait olmalıdır (M.Ö. 344/3). Sikkenin tarihlenmesi konusundaki yardımından dolayı Dr. K. Konuk’a teşekkür ederim.
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larıyla birlikte, aralarında Korinth pyksisi6 kapak parçası (Resim: 2a) ve İonya
kâsesi7 (Resim: 2c) ağız ve gövde parçaları gibi M.Ö. 7. yüzyılda seyreden
seramik buluntuların yer alığı kül rezervi, kült törenleri sonrasında arta kalan
depozite ait olmalıdır.
Çalışma bitiminde, terası batı ve güney yönde çevreleyen podyum duvarının oturma düzlemine ulaşılamamış olmakla birlikte aralarında güney İonya
üretimi oinokhoe boyun parçası8 ve küçük bir bölümü korunan keçi betimli
Korinth aryballosu gövde parçasının bulunduğu M.Ö. 7. yüzyıla işaret eden
ithal seramikler, kutsal alandaki bölgeler arası ve deniz aşırı bağlantılara ışık
tutan yeni verileri oluşturur (Resim: 2b, d). Çalışma sırasında, tapınak terası
6 ve 7 No.lu döşeme güneyinde 2010 yılında rezerve bırakılan bölümde ele
geçen tam profil veren, Pers tipi bronz phiale M.Ö. 5. yüzyıldaki ritüellerde
tanrıçaya sunulan adaklar arasında yerini alır9.
KUTSAL ALAN ORTA TERAS SONDAJI
Bekir ÖZER
2007 yılından bu yana devam etmekte olan Pedasa kazı ve araştırmaların6

7

8

9

Dunbabin, T.J., Perachora II. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia: Pottery, Ivories,Scarabs, and Other Objects from the Votive Deposit of Hera Limenia (Oxford 1962), 119, pl. 52, no.
1196 (GPK); Vallet, G.- Villard, F., Mégara Hyblaea 2. La Céramique Archaïque (Paris 1964), 61,
pl. 46,no. 2 (EK); Gasser, A., Die korinthische und attische Importkeramik vom Artemision in
Ephesos. FE 12/1 (Wien 1990), 62, Taf. 30, no. K252 (GPK veya 7. yüzyıl ortası); Dehl-von Kaenel,
C., Die archaische Keramik aus dem Malophoros Heligtum in Selinunt. (Berlin 1995), 198, Taf.
34, no. 1253 (GPK-TR).
Miletos, Kalabaktepe’den gelen benzer profildeki kâseler, Schlotzhauer tarafından, M.Ö. 660/50630/20’ye tarihlenen güney İyonya Tip 8, 2B grubu (bezeme varyasyonu aγ) altında değerlendirilir (Shlotzhauer, U., Die südionischen Knickrandschalen. Ein chronologische Untersuchung zu
den sog. Ionischen Schalen in Milet [Diss. Ruhr-Universität Bochum 2001], 103-105, 515, Taf. 29,
121, no. 166).
Pedasa boyun parçası, Cook’un, Erken Yaban Keçisi (M.Ö. 650-640), Kerschner-Schlotzhauer’in
SiAIb (South Ionian Archaic Ib M.Ö. 650-630) sınıfı içindeki, geniş küresel gövdeli, yuvarlak
ağızlı oinokhoelerden olmalıdır. Kerschner, M.- Schlotzhauer, U., “A New Classification System
for East Greek Pottery”, Ancient West and East 4.1 (2005), 17; 19, fig. 11; Käufler, S., Die archaischen Kannen von Milet (Diss. Ruhr-Universität Bochum 2004), 198, Taf. 8, no. 160-162 (M.Ö.
660-645/40).
British Museum’da bulunan ve olasılıkla Devehöyük’ten gelen M.Ö. 5. yüzyıla ait benzer bir
phiale için bakınız Abka’i-Khavari, “Die Achaemenidischen Metallschalen”, AMI 21 (1988), 118,
Abb. 3, no. F1d4; J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London
1988), 68, fig. 49.
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da, Kutsal Alan sektörü önemli ağırlık noktalarından birini oluşturmaktadır.
Doğu - batı doğrultulu yerleşik Kutsal Alanın güneyini, gerisinde 2009 ve
2013 yıllarında sondaj kazıları gerçekleştirilen ve bu kazılardan elde edilen
sonuçlara göre M.Ö. 4. yüzyılın 2. yarısında inşa edildiği anlaşılan iyi korunmuş bir teras duvarı sınırlar. Teras duvarları Antik dönemde gerçekleştirilen
yenileme ve düzenleme çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturmuştur.
Arazinin güneyden kuzeye doğru oldukça dik yükseliyor olması ve engebeli
doğal kaya kütlelerinden oluşan yapısı, en azından Erken Demir Çağ başlarından (2010 yılı Antik yol sondaj verilerine göre) itibaren kullanılan yamacın,
teras duvarları ile düzenlenmesini zorunlu kılmıştır.
2009 yılında büyük teras duvarı gerisinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları
M.Ö. . 6. yüzyılın ortalarından önce inşa edilmiş Arkaik Dönem’e ait doğu
batı doğrultulu ve tapınak terasına paralel uzanan orta teras duvarı olarak
adlandırılan bir teras duvarının ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Teras duvarının gerisindeki dolgu, duvar taşlarının korunma seviyesinde bırakılmıştı.
Ancak kesitten anlaşıldığı kadarıyla orta teras duvarı gerisindeki taş dolgu,
duvar taşları üst koduna göre daha yüksek korunmuştur ve yüzey koduna
göre şekil alan bir profil gösterir. Sınırlı alanda yapılan bu çalışma dışında
orta teras duvarı ile tapınak terası arasında kalan alanda, stratigrafiye dönük
herhangi bir çalışma 2014 kazı dönemine kadar gerçekleştirilmemiştir. Tapınak terasının henüz inşa edildiği süreçle ilgili kesin veriler bulunmamakla
birlikte, her iki teras, geç tarihli olanın inşası ile birlikte uzun süre düzenlenmiş bir gezinme alanı olarak kullanılmış görünmektedir.
Tapınak terası ile orta teras arasındaki alanda daha önceki yıllarda yapılan
bazı çalışmalarla yoğun yakın zaman ve Doğu Roma dönemi taş enkazları
altında, Doğu Roma dönemi ile ilişkili, tapınak terası boyunca sıralanan ve tapınak terasının güney duvarını da mekân duvarı olarak kullanan ve orta teras
duvarına doğru uzanan yapılara ait mekânların temelleri ortaya çıkarılmıştı.
Dolayısıyla orta teras, tüm Kutsal alanda olduğu gibi Doğu Roma döneminde
yoğun olarak imar görmüştür.
2014 yılı kazı çalışmaları çerçevesinde, orta teras duvarının gerisindeki
dolgunun kazılarak terasın inşa döneminin tekrar gözden geçirilerek alanın
stratigrafisinin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu sebeple 2009 sondajının kuzey
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doğrultusunda bir alan, kazı alanı olarak belirlenmiştir. Kazılan alan kuzey
ve batı yönlerde Doğu Roma dönemine ait duvarlarla sınırlanır (Resim: 3).
Güney kenar ise 2009 kazılarının kuzey kesit kenarıdır. Doğu batı 2.50 m.,
doğu kenarda 2. 70 m., batı kenarda 2. 90 m. (kesitin düzensiz bir şekilde
yıkılmasından dolayı) ölçülerinde bir alan, kazı alanının sınırlarını tanımlar.
Kazılan alanda yüzey seviyesinde dağınık duvar taşları ve orta bölümde batıya meyilli yağhane işlik elemanı olarak kullanılmış büyük bir mimari
blok, orta teras duvarının homojen taş dolgusunun tahrip edildiğinin bir kanıtı olarak durmaktaydı. Arazinin eğimli yapısı nedeniyle kazıya başlanan
yüzey kodu kuzey bölümde 258.23 m., güney bölümde ise 257.96 m.dir. Yapılan kazı çalışması ile yüzeyde de görülebilen tahrip alanının 256.90 m. koduna kadar devam ettiği ve bu tahribin yüzeyde kaçak bir kazı, daha derinlerde,
özellikle kuzey ve kuzeybatı bölümlerde Doğu Roma mekânlarının duvarlarının inşası ile ilişkili olduğu ve anakayanın ortaya çıktığı kodlara kadar
devam ettiği görülmüştür. Tahribatın varlığını tapınak terası duvarına ait dağınık taşlar, yüzey toprağı özelliğindeki toprak yapısı, yağhane işlik elemanı,
Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma döneme ait karışık buluntular kanıtlar.
Güney yarıda yapılan kazı çalışması ile yüzey kodundan itibaren, yoğun
taşlı, az topraklı, yer yer kızıl killi toprak öbeklerinin izlendiği orta teras duvarı gerisindeki dolgu kazılmıştır. Kuzey bölümde tahrip alanında yapılan
çalışmada 257.47/30 m. kodlarında ortaya çıkan anakaya yükseltiler güney
bölümde 256.86/71/56 m. kodlarında ortaya çıkmıştır. Anakaya yükseltiler
arasında yapılan derinleşmede 255. 77 m. koduna kadar inilerek kazı çalışması tamamlanmıştır (Resim: 3). Alt seviyelerde içerisinden herhangi bir buluntu ele geçmeyen sert killi doğal kırmızı toprak kazılmıştır. Güney yarıda kazılan teras duvarının dolgususu içerisinden ele geçen buluntular, 2009 yılında
elde edilen sonuçları tekrar eder. Pedasa kazılarından bilinen tipik Arkaik
dönem seramik örnekleri dolgu malzemesini tanımlar: yerel kâse parçaları,
kabartmalı pithos gövde parçası, band bezeli olpe parçaları, İonia kyliksi parçası ve Korinth seramiği parçaları. Ortaya çıkarılan buluntular arasında M.Ö.
6. yüzyılın ortalarından sonraya tarihlenen bir örnek yer almaz.
2014 yılı orta terasta yapılan kazılardan elde edilen sonuçlar şu şekilde
özetlenebilir: Orta teras gerisinde oldukça hareketli bir görünüme sahip ana-
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kaya yükseltiler ve çukurluklar orta terasın inşa edildiği sürece kadar açıktadır ve herhangi bir şekilde buralarda mimari düzenleme yapıldığına dair bir
veri elde edilememiştir. Tapınak terasının hemen güneyindeki bu alanın M.Ö.
6. yüzyılın ortalarına kadar doğal şekliyle bırakıldığı anlaşılmaktadır. Tapınak terasının çok yakınında yer almasına rağmen bu alanın basit bir şekilde
de olsa düzenlenmemiş ve doğal haliyle bırakılmış olması dikkat çeker. Orta
teras gerisinde, kuzey kenarında, ki bu alan şu an görülen tapınak terasının
hemen güney kenarıdır ve henüz herhangi bir çalışma yapılmamıştır, tapınak
terası altında bir yerde daha erken döneme ait teras ya da podyum duvarı
olması beklenmelidir. En geç M.Ö. 6. yüzyılın ortalarından önce, belki de ilk
yarı ortalarında Kutsal Alanda gerçekleştirilen mimari faaliyetlerle bağlantılı
olarak, bu dik yamaç orta teras duvarı inşa edilerek düzenlenmiş ve tapınak
terası güneyinde yaklaşık 7 m. genişliğinde bir yürüme düzlemi oluşturulmuştur. Ancak her iki teras duvarının aynı zamanda inşa edilip edilmediğini
henüz bilemiyoruz. Orta teras gerisindeki gezinme düzleminin Antik dönemdeki yürüme kodu, özellikle Doğu Roma dönemi kullanımlarından dolayı
tahrip olmuştur. Benzer şekilde orta teras duvarının üst bölümü zaman içerinde tahrip olmuştur. Ancak gerisindeki taş dolgu, bu duvarın en azında 1
m. daha yüksek olması gerektiğini gösterir. Kazılan alanda yüzey kodunda
görülen yağhane işlik elemanı Kutsal Alanda geç antik çağda bir yağhanenin
bulunduğunu göstermektedir. Doğu Roma döneminde tüm Kutsal alanın konut ve farklı alanlarda üretim yapan işliklerle organize edildiği ve bunlardan
birinin de yağhane olduğu anlaşılmaktadır.

KUTSAL ALAN BÜYÜK TERAS ÖNÜ
Mazlum ÇUR
Kutsal Alan’ın güneyinde yer alan doğu-batı doğrultusundaki Büyük
Teras’ın doğu bölümünde eğimin azalması ve dolgunun artması nedeniyle
bu alanda teras duvarının doğrultusu takip edilememekteydi. Kutsal Alan’ın
mimari bütünlüğünün anlaşılabilmesi ve dönemsel özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla Büyük Teras önünde kazı çalışmaları başlatılmıştır. Öncelikle
teras duvarının doğu bölümünü ortaya çıkartmak amacıyla bitki temizliği
ve ardından korunmuş olan terastan doğuya doğru kazı çalışmaları devam
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etmiştir. Daha güneyde, yaklaşık Karakol Binası’nın güney duvarı doğrultusunda teras duvarının duvar taşlarına benzeyen bazı taşlar yüzeyde görülebilmekteydi. Burada yapılan kazı çalışması sonucunda ortaya çıkarılan teras
duvarının orijinal teras duvarı inşasında kullanılan bloklardan daha küçük
boyutta ve moloz taşlarla örülmüş olduğu anlaşılmıştır. Terasın 3 metre kadar güneyinde orijinal teras duvarına benzer başka bir duvar daha izlenmektedir. Bu duvar teras duvarının aksine güney-kuzey doğrultusundadır; açığa
çıkarılan teras duvarı, teras duvarının diğer bölümlerinin ölçülerine paralel
olarak 1.10 metre kalınlığındadır, iç yüzü küçük moloz taşlarla örülmüş ve
yer yer atkı taşı kullanılmış olduğu tespit edilmiştir (Resim: 4).
Bu duvarın terasla ilişkisinin anlaşılması için kuzeye doğru kazı çalışması gerçekleştirilmiş ve duvar belirli seviyeye kadar ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonucu teras ile duvarın birleşim yerinde geç bir dönemde; tapınak
yanına inşa edilmiş Türk evleri ile çağdaş zamanda yapılmış olan bir fırın
ortaya çıkarılmıştır. Fırın, (Resim: 5) 2.24 x 1.62 m. ölçülerindeki dikdörtgen
bir platform üzerinde inşa edilmiştir. Kubbeli olan fırının duvarları 0.80 m.
yüksekliğinde korunmuş ve duvarın doğu dış yüzünün kireç harçla sıvanmış
olduğu görülmüştür. Fırının iç kısmı ise çatı kiremidi kullanarak oval ve üstü
kapanacak şekilde bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Fırının girişi ve üstü
büyük oranda tahrip olmuştur. Fırın Büyük Teras’ın ön kısmında yer alan
geç dönem evlerine ait olmalıdır. Fırın tamamen ortaya çıkarıldıktan sonra
kazıyla açığa çıkarılan teras duvarına devam edilmiştir.
KARAKOL BİNASI (KULE)
Mazlum ÇUR
Karakol Binası Kentin girişinde, Kutsal Alanın güneydoğusunda ve
Akropolis’in 200 m. kadar batısında yer almaktadır. Yapı güney kuzey doğrultusunda, 12x8 metre ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve 3 bölümden oluşmaktadır. Yapının duvarları kaba bosajlı isodom tekniğinde inşa edilmiştir
ve yer yer atkı taşı kullanılmıştır.
Yapının işlevi döneminin anlaşılması ve ilerde yapılacak restorasyon çalışmaları için alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu amaca yönelik
olarak yapının iç kısmında Mekân 1’in güney bölümü kazılmıştır. Mekân 1’in
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doğu duvarı güney bölümünde yer alan 0.80 metre genişliğindeki geç dönemde kapatılmış olan giriş kapısı temizlenmiştir. Açılan bu kapı içerisinde kutsal
alana ve yapının dış duvarına ait bosajlı blokların kullanıldığı anlaşılmıştır.
Mekân 1’in doğu duvarının orta kısmında 0.30 metre kazıldıktan sonra ortalama 0.45x0.32x0.10 metre ölçülerinde belirli bir alanda korunmuş düzensiz
ve farklı kodlardaki döşeme taşlarına ulaşılmıştır (Resim: 6). Döşemenin korunmadığı alanlarda, döşemin alt kodunda bütün alana yayılmış çatı kiremit
parçaları saptanmıştır. Bu seviyelerin düzeltmesi yapıldıktan sonra, Mekân
1’in batı duvarının güney ön kısmında 3.20x0.80 metre ölçülerinde sondaj çalışılması yapılmıştır. Çalışm sırasında siyah firnisli Attika seramik parçaları
ve Geç Klasik Dönem’e ait kandil parçası bulunmuştur. Sondaj çalışmasında
0.32 metreden sonra ana kaya ortaya çıkmıştır. Ana kaya her yerde aynı seviyede olmadığı ve ana kaya üzerinde her hangi bir döşeme taşı izine rastlanılmamıştır. Yapının temelleri üst duvarlara oranla daha kaba ve daha büyük
boyuttadır. Ayrıca temel taşları duvar taşlarından 0.10 m. kadar dışa doğru
çıkıntı yaparak yapının daha sağlam olmasını sağlanmıştır. Mekân 1’in duvarlarının alt kısmında yer alan iç duvar taşlarının daha düzenli ve diğer duvarlarda yer alan taşlardan daha büyük olduğu görülmüştür.
Mekân 2’in güney kısmında daha önce yapılmış olan sondaj alanı temizlenerek bu mekânın kuzey bölümünde rezerve alanı olarak bırakılan toprak
dolgu belirli seviyede kazılmıştır. Ayrıca mekânın kuzey duvarına destek olarak yapılan duvarda üç adet niş ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda yapının
en erken dönem seramik buluntuların M.Ö. 4 üncü yüzyılın ikinci yarısı ile
M.Ö. 2. yüzyılın ortasına ait olduğu ve en son kullanım evresinin ise Doğu
Roma Dönemi’nden olduğu anlaşılmıştır.
Karakol Binasının dış güney bölümünde yapılan kazı çalışmasında güney
duvarın batı köşesinde güney kuzey doğrultusunda 2.80 m. uzunluğunda,
güney duvarın orta kısmında 1.80 m. uzunluğunda ve bu duvarlarla bağlantılı olarak doğu batı doğrultusunda 3.90 m. ölçülerinde duvarlar açığa çıkarılmıştır. Bu duvarlar kutsal alanın düzgün işlenmiş mimari bloklarından
oluşturulmuştur. Güney duvarında 0.60 m. derinliğine inildikten sonra yapının dış temel taşları görülmüştür ve bu alandaki çalışmalara son verilmiştir
(Resim: 7).
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AKROPOLİS KULELİ İÇ KALE YERLEŞİMİ / BEY EVİ
Sevilay Zeynep ORUÇ
Gözde ADIGÜZEL
Pedasa Akropolisi’nde 2014 yılında bir çalışma da İç Kale-Bey Evi’nde gerçekleştirilmiştir. Sitadel’in en yüksek noktasında, doğu uçta yer alan alanın
doğu ve güneyi surlar, batısı ikiz kule, kuzeyi ise teras sur ile sınırlanmıştır.
İç surların içinde küçük ancak özel bir güvenliğe sahip bir yerleşim oluşturulmuştur. Bir iç kale özelliğinde olan ve bugüne dek hiç kazılmamış bu alanda
yerleşik yapıların tarihinin ve Akropolis’te açığa çıkardığımız yapılarla olan
ilişkisinin mimari, dönemsel ve işlevsel anlamda araştırılması, bu alanda kazıların başlatılmasının öncelikli nedenidir. Alandaki çalışmalar bitki temizliği
ile başlamış, dış sur ile kuzeyde teras sur ve mekânları tümüyle kapatan bitki
örtüsü temizlenmiş, surlarla çevrili önemli bir bölümün üst duvarları açığa
çıkarılmıştır (Resim: 8). Kazı çalışmasına yüzeyde, doğu sur duvarının 3.50 m.
batısında, özenli taş işçiliğine sahip bir duvar uzantısının görüldüğü alanda
başlanmış ve batıya doğru devam eden açmaların birleştirilmesi sonucu bir
sokakla ayrılan beş mekân açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarının batıya doğru genişletilmesi sonucunda alan M1’in batı duvarından başlayarak batıya
doğru yaklaşık 12 m.; güney surlardan kuzeye doğru ise yaklaşık 10 metre
genişliğinde tümüyle temizlenmiştir. Kazı çalışmaları desteklemiştir ki tüm
Akropol genelinde olduğu gibi bu uç nokta da Orta Doğu Roma Dönemi’nde
yerleşim görmüştür ve erken dönemin nitelikli yapıları yerini süfli yapılara
terk etmiştir. Alanın Klasik Dönem ve öncesindeki kullanımına ait yapıları
bu kullanım sürecinde tahrip edilirken sadece Mekân 1 ve kısmen de Mekân
2’nin duvarları korunabilmiştir. M1’in güneydoğusunda temel düzeyinde
korunan taşlar ve özellikle yapının güney ve doğu duvarının birleşme yeri
olan batı köşesinde birkaç sıra organik geçiş ve taş işçiliği yapının orijinal
planını koruduğunu gösterir. 4.45x3.60 m. ölçülerindeki 1 no’lu mekânın iki
taş sırasıyla ayakta, 0.50 m. yükseklikte ayakta kalmış kalın batı duvarı işçilik
ve kalitesiyle Athena Tapınağı işçiliği ile karşılaştırılabilir. Taş yüzeyleri çekiçlenmiştir ve derzler düzgün takip edilebilmektedir. Taşlar, özenle birleştirilmeleri için üst ve yandan iyi traşlanmış, birleşme yerleri yanlarda içe doğru
daraltılmıştır. Dolayısıyla bu nitelikli işçiliğe sahip mekânların önemli kişi ya
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da kişilere hizmet ettiği düşünülmektedir. Olasılıkla saray ya da bey kalesine
ait yapı ya da yapı guruplarının bir parçasıydı. Bu özellikleri koruyan M1 ve
M2 dışında önde bir sokağa açılan diğer mekânlar (M3-M4-M5) duvar tekniği ve donanımları açısından Akropolis ve Akropolis dışında kazılarla açığa
çıkardığımız Orta Doğu Roma Dönemi yapılarına daha çok yakınlık göstermektedir. Yapının güney köşesine yakın yerde duvar önünde 1.16 x 5.04 m.
ölçülerinde arka kesimde 0.56 m. genişliğe sahip kaya yarığı görülür. Benzer
kaya açıklığı M2’nin güney batı köşesine yakın yerde de görülmektedir. Her
iki örneğin de tabanına dolgu amacıyla yerleştirilen taşlardan açıklıkların doğal olduğunu ve daha sonra duvar örgüsüyle kapatıldığına işaret etmektedir. M1’in kapı açıklığı net olarak saptanamamıştır. Ancak, burada mekânın
dış duvarlarında ve iç duvarlarında gözlemler sonucu doğu, batı ve kuzey
duvarlarında kapı açıklığı olarak işlevlendirilmiş olabilecek bir özellikle karşılaşılmamıştır. Bu durumun yapının daha sonraki kullanımlarında sürekli
değişimlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Mekânların yürüme tabanına
ulaştığımız bu alanda Mekân 1’in batı duvarının hemen yanında dikdörtgen
bir mekân ile onun önünde yan yana ortak duvarlı iki mekân (M3-M5) ve
bunların önünde batıdan doğuya doğru daralan bir sokak ve bu dar sokağının kuzey yanında, 2.67 x 3.93 m. ölçülerinde yerleşik bir mekân (M4) kazıyla
gün yüzüne çıkarılmıştır. 3.06 x 3.50 m. boyutlarındaki M3, arka duvar önüne
kurulmuş depo binaları ve önde yaşam alanları buna göre düzenlenmiş kapı
açıklıkları ile tam bir Doğu Roma evi geleneğini yansıtmaktadır.
Kazı buluntuları (Resim: 9) Bey kalesi yapılarının erken döneminden çok
alanın geç dönemi için yardımcı olabilmiştir. Buluntular yoğunlukla seramik
olmak üzere Orta Doğu Roma Dönemi’ni işaret etmektedir. Az sayıdaki tarihlenebilir parça M.Ö. 4. yüzyıldandır. Bunun yanı sıra alanın en eski yerleşimine işaret eden Geç Geometrik Dönem kırık parçalardan da söz edebiliriz. İç
kalede kazılamayan alanlarda dolgu üzerinde gördüğümüz duvar uzantıları,
yukarıda söz edilen mekânlar ile teras - sur özelliğindeki kuzey duvarının
önündeki alanda, Kulelerden başlayarak kuzeye doğru en az dört mekânın
daha varlığını gündeme getirmektedir. Böylece İç Kale alanının orijinal planının sur duvarı önünde yan yana sıralanmış ortak duvarlı ve kapı açıklıkları ile
önde bir sokağa açılan mekânların olduğu hemen hemen kesinlik kazanmaktadır. Dar bir genişliğe sahip olan doğu tarafta olmasa da batıya doğru alanın
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genişlemesi nedeniyle ortada en az iki mekân daha olduğu anlaşılmaktadır.
Bunların yanı sıra mekânlardan yoğun olarak ele geçen hayvan kemikleri
Antropolog Olcay Acar tarafından incelenmiş, ağırlıklı olarak küçükbaş, sığır,
at, domuz, köpekgiller, kemirgenler ve denizsel canlılar olarak sayısal çoğunluğa göre sıralandırılmıştır. Yapıların ve alanın genel dağılımına bakıldığında
ise kullanım amacıyla ilişkili olarak küçükbaşa uygulanan kasaplık faaliyeti
hayvanlardan küçükbaşların kullanım amacının beslenme olduğunu göstermektedir. Küçükbaşın yanı sıra sığır ve domuzun da beslenme kültürüyle
ilişkilendirilmesi öngörülmektedir. Hayvan popülasyonu içerisinde bulunan
kemirgengiller ve denizsel canlıların alan içerisinde bulunmasının nedeni ise
beslenme ve kullanım değil, çevresel koşullar yoluyla alan içerisinde bulunduğu kanısı en ağır basan düşüncedir.

HARİTA VE BELGELEME ÇALIŞMALARI
Şahin GÜMÜŞ
2014 yılında kent planının tamamlanmasına yönelik olarak 2007-2014 yılları arasında kazısı tamamlanmış alanların GPS ile coğrafi koordinatları alınarak 1/1000 ölçek dijital haritaya eklenmesi hedeflenmiştir.
Çalışmalar 2014 yılında üç ana bölgede sürdürülmüştür (Harita: 1).
1-

Akropolis ve Akropolis yamaçları,

2-

Sivriçamtepe ve Gökçeler Mevkii kuzey yamaçları ve tepe düzlüğü,

3-

Gavur Avlusu ve Hamasa Mevkii.

Akropolis ve yamaçları: Akropolisi çeviren kent surların ölçümleri tamamlanıp kontrol edildikten sonra Akropol içindeki kazı alanları ve yüzeyden görülebilen duvar ve yapı izleri dijital haritaya eklenmiştir. Belgeleme
çalışmaları sitadelin doğusundan başlamış bu alanda Doğu Roma Dönemi
yapıları dışında in-situ korunmuş Klasik Dönem olabilecek duvar kalıntısı
belgelenmiştir. Akropolün 2007-2013 kazı dönemlerinde kazısı gerçekleştirilen Bey Evi, kuzey sura bitişik yapı grupları, güney-batı kapısı ve sura birleşik
mekânların ölçümleri tamamlanmıştır.

570

Akropolis içindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra dik ve yoğun bitki
örtüsüne sahip akropolisin kuzey yamaçlarındaki dış surun devamı niteliğindeki teras sur olabilecek 60 m. uzunluğunda duvar kalıntısı tespit edilmiştir.
Duvar yer yer 0.50-1.00 m. yüksekliğinde korunmuş olmakla beraber bazı
bölümlerde kesintiye uğramaktadır. Akropolün kuzeybatısındaki dik kayalık
topografyanın taş ocağı olarak kullanıldığını gösteren blok parçaları yamaçlarda bulunmaktadır.
Sivriçamtepe ve Gökçeler Mevkii kuzey yamaçları ve tepe düzlüğü: Akropolün güneyindeki batıya doğru uzanan Sivriçamtepe’nin kuzey yamaçları kent yapılarının dağılımı ve yapı gruplarının anlaşılması için 2012 yılında
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üst kuzey yamaçlarda yoğun taş dolgu
alanı ve duvar hattı belirlenen üç alanda sivil yapı gruplarına ait konutlar,
endüstriyel yapılar ve sandık mezarların olduğu anlaşılmıştır. Sivriçamtepe,
Hasankayası’ndan başlayarak doğuda Çamtepe sınırına kadar, kuzey yamaç
ve tepe düzlüğünde tespit edilen duvar ve yapı kalıntıları tanımlanmaya çalışılmış kent planına eklenmiştir. Sivriçamtepe’nin Hasankayası’ndan başlayarak Çamtepe’ye doğru uzanan kuzey yamaçlarında yapılan çalışma sonucunda; Yamaçların konutlar, endüstriyel yapı grupları, tepe düzlüğü erken
dönem nekropol (tümülüs ve platform mezarlar) alt yamaçlara doğru dağılan
sandık mezarlar ışığında Klasik ve Helenistik Dönem Nekropolü olduğu konusunda önemli arkeolojik veriler elde edilmiştir. Ancak sandık mezarların
bulunduğu alanlarda yapılacak kazı çalışmaları mezarların tarihi ve dağılımını kesin olarak belirleyecektir.
Gavur Avlusu ve Hamasa Mevkii: 2011 yılı belgeleme ve temizlik çalışmaları kapsamında Gavur Avlusu Mevkiinde bulunan kalıntılar, Gavur
Avlusu’nun batısında bulunan Hamasa Mevkiindeki çiftlik evi ve çevirme
dışında, tarım terasları Total Station ile koordinatları alınarak ölçülmüştür.
Söz konusu alanın batısında yapılan imar uygulaması neticesinde alandaki
kalıntıların bir bölümünde taş ve bitki örtüsü temizliği yapılmış ve kalıntıların tam planları çıkarılmıştır. Gavur Avlusu’nun yaklaşık 320 m. güneyinde
tepe zirvesine kayalık alanda bulunan çiftlik evi ve Gavur Avlusu’nda çalışmaları yürüten ekip tarafından tespit edilen kule 2014 çalışmaları kapsamında yeniden ölçülerek haritaya eklenmiştir. 2011 kazı sezonunda ölçüm-
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leri tamamlanan Hamasa mevkiindeki çiftlik evi ve çevirmeler dışında tarım
terasları kontrolleri yapılarak 1/000 lik haritaya eklenerek Gavur Avlusu ve
çevresindeki kalıntılar tamamlanmıştır.
GAVUR AVLUSU
Adnan DİLER
Mazlum ÇUR
Pedasa Antik Kenti çevre düzenlenmeleri kapsamında, Bodrum Sualtı
Arkeoloji Müzesi Başkanlığı’nda, Konacık Beldesi’nin kuzeyinde yer alan
Oyuklu Tepe’de (halk dilinde Gavur Avlusu veya mağalar) çalışmaya başlanmıştır. Bodrum Yarımadası’nın iyi korunmuş olan çiftlik evleri ve konutlarının bulunduğu bu alan yerleşim içinde kalması nedeni ile aynı zamanda
ciddi bir imar baskısı altındadır. Bu olgu kalıntıların araştırma ve korunma
sorununu da beraberinde getirmiştir. Özel mülkiyet içindeki bu alanda özel
mülk sahiplerinin talebi ve işçi desteği ile restorasyon ve çevre düzenlemelerinin hazırlanmasına yönelik kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir
(Resim: 10).
YAYIN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
2014 kazı mevsiminde yayın çalışmalarına yönelik olarak iki ayrı alanda;
Athena Kutsal Alanı ve Akropolis’te alan tanımlaması gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki “Kutsal Alan’ın ilk evresinden başlayarak Doğu Roma Dönemi’ne
dek devam eden tüm evre kalıntılarının diskripsiyonu bitirilmiştir.
Yayın hazırlıklarımızın ikinci kısmını oluşturan Akropolis sur ve savunma
sistemlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda kentin sur ve savunma
kalıntıları hem belgeleme hem de tanımlama bağlamında tümüyle açıklığa
kavuşturulmuştur.
PROJELER VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Yrd. Doç. Dr. Nida NAYCI
Akropole ilişkin bugüne kadar geliştirilen çalışmalarda eksik kalan kısım
akropolün içerisinde ziyaretçilerin alanı kontrollü bir biçimde gezmelerini
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sağlayacak güzergâh ve yönlendirme çalışmalarıdır. “Akropol Tepesi Ziyaretçi Güzergâhı Düzenlemesi” ile ziyaretçilerin mevcut yapı kalıntılarını
güvenli bir biçimde gezmeleri; hem kendileri hem de kalıntılar için risk oluşturmamaları amaçlanmaktadır. Hazırlanan öneri güzergâh düzenlemesinde
ana ilke, minimum müdahale ile çevreyle uyumlu ve ileride devam etmesi öngörülen kazı çalışmalarını da öngörerek portatif ve gerektiğinde revize
edilebilecek bir uygulamanın gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda müdahale
uygulamaları U1: Doğal Zemin Patika Uygulaması, U2: Ahşap Travers Basamak Uygulaması, U3: Ahşap Ayaklar Üzerinde Yükseltilmiş Platform Geçiş,
U4: Hemzemin Platform Geçiş, U5: Güvenlik Bariyeri Uygulaması başlıkları
altında sınıflandırılmıştır (Resim: 11).

OSMANLI DÖNEMI KONUT VE ÇEŞME YAPILARI
Pedasa antik yerleşiminin son kültürel katmanı geleneksel döneme kadar
varlığını devam ettirmiş olan Osmanlı Dönemi yerleşim izleridir. Pedasa Kutsal alanın teras duvarlarının altında konumlanmıştır. Yan yana iki birimden
oluşan tek katlı yığma yapılardır. Konut yapısında görülen duvar tekniği farklılıkları birkaç aşama/dönem olduğunu göstermektedir. Çoğunlukla dağınık
halde geleneksel konut kültürünü yansıtan tekil, ikili, üçlü yapı gruplarından
oluşmaktadır. Ören yeri dâhilinde 6 adet geleneksel konut ve 2 adet çeşme
yapısı tespit edilmiştir. Geleneksel konut yapıları mevcut hâlihazır haritalara işlenmiştir. Fotografik belgelemesi tamamlana yapılar özel mülkiyette bulunmakta; bir kısmı ise aktif olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle içlerinden
seçilen örneklerin mimari belgelemesi yapılarak sözlü tarih bilgileri ışığında
özgün kullanımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Mimari belgeleme çalışmaları kapsamında geleneksel yöntemlerle yapılan ölçümlerin ardında ölçekli
rölöve çizimlerinin elde edilmiştir. Ayrıntılı cephe çizimleri için fotoğraf düzeltme yazılım programı kullanılmıştır. Rölöve çizimleri Autocad ortamında
sayısallaştırılmıştır. İleriki yıllarda yapı sahiplerinden alınacak muvaffakiyetler doğrultusunda diğer yapıların da benzer şekilde mimari olarak belgelenmesi hedeflenmiştir (Resim: 12).
1 No.lu çeşme Konacık’tan Pedasa’ya ulaşan yol güzergâhında; 2 No.lu
çeşme ise bu yolun devamında örenyeri çıkışında yine yola yakın bir konum-
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dadır. Bu konumlanma çeşmelerin kamusal kullanımı ile ilişkilidir. Çeşmeler
yakın bir zamana kadar kullanılmaya devam etmiştir. Yapılan temizlik ve
araştırma çalışmaları ile çeşmenin özgün haline ilişkin izler ve yapı taşları tespit edilmiştir. Her iki çeşmede yer altı su kaynaklarının değişmesi nedeniyle
artık su akmamaktadır. Ancak yapılacak temizlik ve araştırma çalışmalarından sonra su seviyesindeki mevsimsel değişimler izlenebilir hale gelecektir. 1
No.lu çeşme yapısının çıkış kaynağının önünde tek sıra taş bloklarla yapılmış
üç adet yalak havuzu bulunmaktadır. Çeşme yapısı yamaç kenarında konumlanmış olduğu için yamaçtan kayan toprağı tutmak için her iki yanına dairesel formlu istinat duvarı örülmüştür. 2 No.lu çeşme yapısı daha korunmuş
durumdadır. Çeşmenin su haznesi dikdörtgen planlı, moloz taş ile yapılmış
iki duvar üzerinde kalan tonoz köklerinden izi basık tonozlu bir yapıya sahip
olduğuna işaret etmiştir. Her çeşmenin alın duvarı (aynası) kemerli niş içine
oturtulmuştur.
2014 çalışmaları kapsamında Pedasa Athena Tapınağı Altı Köy Evi Restorasyon Projesi dâhilinde mimari belgeleme çalışmaları yürütülmüş çizim ve
planları da tamamlanmıştır. Son olarak 2014 Pedasa kazı çalışmaları sırasında
ortaya çıkarılan küçük buluntuların konservasyonu yapılmış ve belgeleme
çalışmaları tamamlanmıştır.
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Harita 1: 2014 yılı harita çalışmaları.

Resim1: Athena Kutsal Alanı tapınak terası sondajı.

Resim 2a,b,c,d: Athena Kutsal Alanı tapınak terası sondaj buluntuları.
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Resim 3: Kutsal Alan orta teras sondajı.

Resim 4:Kutsal Alan büyük teras önü.

Resim 5: Kutsal Alan büyük teras önü, fırın.
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Resim 6: Karakol Binası (Kule), genel görünüm.

Resim 7: Karakol Binası güney duvar önü, çalışma sonrası.

Resim 8: Akropolis Kuleli İç Kale Yerleşimi / Bey Evi çalışma sonrası genel
görünüm.
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Resim 9: Akropolis Bey Evi buluntuları.

Resim 10: Gavur Avlusu çiftlik evi.
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Resim 11: Pedasa Akropol Tepesi ziyaretçi güzergahı.

Resim 12: Athena Kutsal Alanı güneyi, geleneksel konut yapısı.
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THE ANTIOCHIA AD CRAGUM ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH PROJECT:
2014 SEASON
Michael HOFF*
Birol CAN
Rhys TOWNSEND
Ece ERDOĞMUŞ
Timothy HOWE
Excavations at the ancient Roman city of Antiochia ad Cragum (Güney
Köyü, Gazipaşa) were conducted from June 15 to August 15, 2014 for ACARP’s
eighth season. The areas of the site that underwent excavation include the
Great Bath, the Peristyle, the Northeast Temple area, and the Acropolis. The
excavation results of selected areas are summarized below. In addition to excavation, we continued our studies on the architectural material of the Northeast Temple as we work towards eventual anastylosis of the structure. Principal excavation of the Northeast Temple was completed in 2012, but study of
the revealed platform and the architectural material continues.1
*

1

Michael HOFF, University of Nebraska/USA.
Birol CAN, Atatürk University/TURKEY.
Rhys TOWNSEND, Clark University/USA.
Ece ERDOĞMUŞ University of Nebraska/USA.
Timothy HOWESt. Olaf College/USA.
We are grateful to the Archaeological Directorate of the Ministry of Culture and Tourism for
continuing to grant us an excavation permit. We are also thankful to S. Türkmen, director of
the Alanya Archaeological Museum for assistance throughout the summer. Our representative
for the season was Gültekin Yanbeyi and we thank him for his participation. Funding in part for
the 2014 season was generously provided by the Hixson-Lied College of Fine and Performing
Arts of the University of Nebraska. Also, we owe a debt of gratitude to the students, staff, and
volunteers who made the season a wonderful success.
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Peristyle
The Peristyle is located immediately south of the Great Bath (Fig. 1). In
2013 we investigated the Peristyle, in particular we opened trenches along its
east side to explore the stylobate and the colonnade’s interior. Also in 2013 we
examined an anomaly near the center of the peristyle court. The “anomaly”
was actually a structure that occupies the footprint of an earlier building at
that location, possibly a temple. The structure was fronted by a tetrastyle
porch, consisting of granite columns, that allowed access into the building’s
interior. The floor of the interior is decorated with a mosaic containing geometric patterns (Fig. 2). There are architectural remains of a building’s marble
entablature scattered about the site (capital, geison, acroteria, etc.) that may
have originated with the early phase of this building. Our preliminary assessment is that the mosaic pavement within the cella belongs to the second phase
of the structure’s history.
In 2014 several trenches were opened at various locations of the Peristyle structure in order to elucidate questions that went unanswered in 2013.
Trench 013 explored the southeast corner in order principally to discover the
corner of the temple to give its complete dimensions which are now determined to be 18.20 X 10.87 m. (Figs. 3 and 4).
Trench 033 was opened to probe the building’s NE corner. By the end of
the season, the corner had not yet been uncovered, although the trench did
discover a segment of a late Roman lime kiln and a large fragment of a granite
column from the rear colonnade of the Peristyle (Fig. 5).
There is a noted difference of 1.455 m. between the elevations of the Bath
Courtyard and the colonnade of the adjacent Peristyle. There must have been
a connector, in the form of stairs or a ramp, between the two areas in order
to provide communication between the two zones. Trench 039 was designed
to test a theory that the connector was located at the northeast corner of the
Peristyle that would be aligned with an opening at the southeast corner of the
Bath Courtyard. We had already discovered, in a trench excavated in 2013,
parallel walls leading from the Bath Courtyard towards the Peristyle. We
had anticipated that these walls lead to a propylon with stairs that connected
to the Peristyle. Instead we discovered the rear (north) wall of the Peristyle
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within Trench 039 contained no openings, and therefore afforded no access
to the upper Bath Courtyard. The connector must be located elsewhere. In
addition, more of the lime kiln that was first noticed in 2013 (TR 033) was
discovered within this trench (Fig. 6). Ultimately we decided to leave the lime
kiln untouched until future seasons.

Büyük Hamam / Great Bath
Büyük Hamam’ın mozaik döşemeli ve geniş bir havuza sahip palaestrası
2012 ve 2013 sezonlarında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında tamamen açılmış, üzeri jeotekstil ve kumla kapatılmıştı. 2014 yılında tekrar açılarak gerek
zeminini kaplayan mozaiklerde gerekse mekânın tam ortasında yer alan havuzun mermer plaka döşeli zemininde acil müdahale gerektiren onarımlar
gerçekleştirilmiştir (Fig. 7).
Bu yılki çalışmalarda, havuzun temiz su ihtiyacının karşılanması ve atık
suyun tahliyesi konusunda aydınlatıcı bilgilere ulaşılmıştır. Palaestra mozaik
zemini üzerinde biri havuzun doğusunda, diğer ikisi de havuzun güney ve
kuzey ucunda olmak üzere üç adet rögar ağzına yer verilmiştir (Fig. 8). 2014
sezonu içerisinde bu açıklıkların içerisinde temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Atık su kanallarını dolduran dolgu toprak kısmen temizlenmiş, rögar
altlarında zemin seviyelerine ulaşılmıştır. Palaestranın altında ızgara gibi dolaşan atık su kanalları güneyden kuzeye doğru alçalarak devam etmektedir.
Bu da atık suyun tahliye yönünü bize gösterir. Buna göre, gerek mozaik döşeme üzerinde biriken atık su, gerekse havuz suyu, bu kanallara boşalmakta,
ardından kuzey yönde hamamı terk etmektedir (Fig. 9). Bu kanallar kısmen
takip edilmiş olup, sadece palaestrada değil, hamamın diğer bölümlerinde de
devam ettiği anlaşılmaktadır.
Doğu rögar açıklığının altında, kanalın sıvalı duvarları üzerinde grafitilere
yer verilmiştir. Aynı duvar üzerinde olmak üzere açıklığın kuzeyinde ΙΆ ve
hemen altında Κ, güneyinde ΔΙΔ yazıları çok net okunabilmektedir (Fig. 10).
Benzer bir grafitiye kuzey rögar altında da (K) rastlanmıştır. Kuzey rögarın
kapağı in situ olarak ele geçmiştir. Üç parça halinde ele geçen mermer kapak
tümlenerek yerine yerleştirilmiştir. Bu rögarın yaklaşık zemin seviyesinde,
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havuzla bağlantı sağlayan kurşun bir boru bulunmaktadır. Havuzun zemin
seviyesine açılan bu kurşun boru havuzun suyunun atık su kanalına tahliyesini sağlamaktadır. Bu kısımda rastlanan çok sayıda sikke, rögar kapağı deliklerinden düşmüş ya da havuz suyu boşaltılırken burada birikmiş olmalıdır.
Palaestra doğu duvarının hemen dışında geçen yıl rastlanan ve bu yıl
tamamen açılan küçük bir yapı mevcuttur (Fig. 11). Kuzeydoğu-güneybatı
yönünde yaklaşık 6,5 m., kuzeybatı-güneydoğu yönünde 4,77 m. ölçülerinde
olan yapının güneybatı kenarı apsidal sonlandırılmıştır. Temel seviyesinde
korunan yapının kenarları düzgün işlenmiş mermer bloklarla örülmüş, iç kısmı daha kaba taşlarla oluşturulmuştur. Yapının Hamam’la bağlantısı, işlevi,
su sisteminin bir parçası olup olmadığı netlik kazanmış değildir, ancak, Hamam palaestrasının doğu duvarı altındaki kurşun boru bu yapı tarafından
Hamam’a doğru su taşımaktadır. Söz konusu kurşun boru, palaestranın mozaik döşemesi altında devam etmektedir.
Palaestra’nın yaklaşık yarı yükseklikte korunabilmiş olan batı duvarı üzerinde, batıdaki mekânlara geçişi sağlayan kapılar arasında dikey künk kanalları ve iki adet niş yer alır. Bu nişlerden birinin sadece yeri tahmin edilebilirken, güneydekinin yaklaşık yarısı sağlamdır. Geçen yıl açılıp temizlenen
bu nişin zemininde bulunan ve iki büyük parçaya ayrılmış olarak ele geçen
yazıtlı mermer blok kazı deposuna taşınmıştı. Bu sezon, restoratörler bu blokların uygun teknik ve malzemelerle birleştirilmesini gerçekleştirmiştir.
Palaestranın güney duvarının yaklaşık ortalarında 2103 yılında tespit edilen geç dönem cam fırınının kazıları 2014 sezonunda tamamlanmıştır. Yaklaşık 3 m. çapındaki bu fırın palaestranın güney duvarını ve mozaik döşemeyi
kısmen tahrip etmiştir (Fig 12). Fırının çevre sıvasından analiz örnekleri alınmıştır. Fırının, biri kuzeyden mozaik zemin tarafından, diğeri batıdan olmak
üzere iki girişi olabileceği tahmin edilmektedir. Bunlardan önce kuzeydekinin kullanıldığı, daha sonra diğerinin açıldığı sanılır. Geçen sezon, palaestranın hem cam fırını civarında, hem de batı duvar önünde yoğun biçimde cam
cüruflarına ve ikinci kullanım cam parçalarına rastlanmıştı. Bu, sadece fırın
kısmının değil, palaestranın belki de tamamının cam üretimi için bir atölye
olarak kullanılmış olabileceğini gösterir. Cam fırını içinden Bizans dönemine
ait farklı formlarda seramik parçaları da ele geçmiştir.
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Bu yılki Büyük Hamam kazılarının önemli bir ayağını frigidarium çalışmaları oluşturmuştur. Mozaik zeminli ve havuzlu palaestra kısmının güneybatısında yer alan frigidarium bölümünün yaklaşık %60’ı zemin seviyesine
kadar açılmıştır (Fig. 13). Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 17 m., kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 9 m. ölçülere sahip olan frigidariumun batı ucu
apsidal sonlanmaktadır. Zemine yakın seviyelerde, özellikle apsis civarında
üst yapıya ait profilli mermer bloklara rastlanmıştır. Tamamen mozaik döşemeyle kaplanmış olan zemini büyük oranda tahrip olmuştur. Korunan parçalardan, geometrik ve bitkisel süslemelere yer verildiği anlaşılır.
Frigidarium’un apsidal sonlanan batı kısa kenarında 5 adet yarımdairesel
niş yer alır. 1,00 ila 1,40 m. arasında değişen genişliklere sahip bu nişler yaklaşık 0,50-0,60 m. derinliktedirler. Nişlerin tabanı, frigidarium zemin mozaiklerinden 0,35-0,55 m. arasında değişen yüksekliklerdedir. Bu farklılık, niş
tabanlarının orijinal yükseklikleriyle korunamamış olmasıyla ve özellikle de
kaplama sıvalarının dökülmüş olmasıyla ilgilidir. Apsisin güneybatısında yer
alan niş en geniş olanıdır (1,40 m.). Bu niş içerisinde dış mekâna açılan 0,60 m.
genişliğinde dar bir geçiş bırakılmıştır.
Frigidariumla palaestra arasındaki bağlantı bir koridor ve kapıyla sağlanmıştır. Mozaik döşeli bu koridorun kuzey duvarındaki bir kapıdan ulaşılan
mekânın latrina olabileceği sanılmaktaysa da, kazıları tamamlanmadığı için
kesin tanımlaması yapılamamıştır. Frigidariuma girişi sağlayan kapının mermer eşiğinin iki yanında yükselen söveleri kısmen ve yıkık olarak günümüze
ulaşmış, bunlar ayağa kaldırılarak geçici/acil onarımları gerçekleştirilmiştir.

Sütunlu Cadde / Colonnaded Street
Sütunlu Cadde’de 2014 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ağırlıklı olarak
sütun ayağa kaldırma projesine odaklı sürdürülmüştür. Bu amaçla, bir restorasyon projesi hazırlanmıştır. İlk etapta, portikonun, yıkıldığı yer ve yön
itibarıyla ait olduğu yer kesin olan iki granit sütunun ayağa kaldırılmasına
öncelik verilmiştir.
Öncelikle kısmen toprak altında olan bu iki granit sütun açığa çıkarılmış,
stylobatın bu bölümü temizlenmiştir. Stylobat üzerinde sütunların durması
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gereken yerlerdeki anathyrosis ve kurşun akıtma izleriyle dübel delikleri (kenet yuvaları) görülmektedir. Stylobat üzerinde, sütunların oturduğu kısımlardaki anathyrosis izleri, bu kısımlarda olması gereken sütun kaidelerinin
boyutları hakkında bilgi vermektedir. Şu ana kadar, sütunların oturduğu bu
kaidelere ait birkaç küçük parça dışında sağlam bir kaideye rastlanmamışsa
da, bu parçalar yardımıyla bu kısımda olması gereken kaidelerin profilleri ve
ölçüleri anlaşılabilmiştir. Bu ölçülere göre, iki adet mermer kaide yontulmuş
ve stylobatın üzerinde ait oldukları yerlere yerleştirilmiştir. Ardından 4,10 m.
yükseklikteki iki granit sütun, bu mermer kaideler üstünde ayağa kaldırılmıştır (Fig. 14). Stylobat, kaide ve granit sütunlar arasındaki bağlantı fiber-glass
çubuklarla sağlanmış, epoxy enjekte edilerek sıkıştırılmıştır.

Acropolis
Work began by evaluating the buildings and existing structures on the
acropolis. Three principle structures were identified and selected for excavation (arbitrarily named I, II, and IV). A trench was also opened in the “street”
area between the southwest wall of Structure II and the northeast wall of
Structure IV. Clearing excavation in all three structures removed all loose
debris, including wall-fall, organic debris, alluvia, and windborne sediments.
Architectural pottery predominated but fine wares and storage amphora
were present as were glass, bronze, iron and worked marble and limestone.
Structure I appears to be an industrial work area of two floors, with a
porch on the eastern side. A dry-stone dividing wall of much later construction and an external stairway extends from the northeastern wall down to
the eastern corner, underneath the porch. A curvilinear wall also emerges
beneath the foundations of the southern wall, which Structure I shares with
Structure II. Of particular note were the two grave features, lined with large
stones and caped with flat flagstones. The grave along the western wall had
been robbed, while the other along the northern wall was undisturbed. The
undisturbed grave contained the remains of a mature adult male. Dentition
was worn but not particularly so, indicating mature, but not advanced age.
Fine wares, glass, and glass beads were all found in the fill surrounding the
human remains.
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Structure II features an eastern-facing apse, foundation stones east of
Trench AC2A, and a vaulted ceiling preserved to the west of Trench AC2B.
Excavations uncovered a plaster floor throughout Trenches AC2A and AC2C,
with interior buttresses and a bench on the southeastern wall of AC2C. Trench
AC2B contained a flagstone floor and amphora storage niches, as well as glass,
fine ware pottery, and bronze door and furniture pieces. Of particular note
was a child burial, neonate or perinate, in a re-purposed osteotheke, found
along the northern wall of AC2A. Preliminary identification of the structure is
that it is a church of early Byzantine date (Fig. 15).
Structure IV consists of a large two-room building with large, ashlar walls,
regular post-holes in the walls to support floor beams above the ground floor,
two well-constructed thresholds and doorframes in the northeast and southeast walls. A small storage room exists along the northwestern side of the
interior dividing wall. A large bas relief cross in two pieces was found 30 cm.
outside the northeast doorway and the stones to the east of the same doorway
bore a number of small inscribed crosses.
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Fig. 1: Aerial view of Peristyle and ‘Temple’ in foreground; Great
Bath and Mosaic Courtyard in background.

Fig. 2: Aerial view of Peristyle ‘Temple.’ Stylobate of north colonnade visible in Trenches 033 (left) and 032 (right).
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Fig. 3: Peristyle. Trench 013. Foundations for southwest corner of
the ‘Temple,’ from east.

Fig. 4: Peristyle. Trench 013. Foundations for southwest
corner of the ‘Temple,’ from south.
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Fig. 5: Peristyle. Aerial view of Trench 033. Lime-kiln wall at bottom right of trench; top:
Peristyle ‘Temple’; right: north colonnade.

Fig. 6: Peristyle. Trench 039, from south.
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Fig. 7: Great Bath and Mosaic Court. Aerial view from northeast.

Fig. 8: Great Bath. Drain opening at north end of piscina.
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Fig. 9: Great Bath. North drain from piscina, from south.

Fig. 10: Great Bath. North drain. Graffito.
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Fig. 11: Aerial view of Square Monument, east of Mosaic Court.

Fig. 12: Mosaic Court. South wall. Late Roman glass furnace, from northeast.
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Fig. 13: Great Bath. Aerial view of Frigidarium, August 2014.

Fig. 14:

Colonnaded Street. Restored columns, from southeast.

Fig. 15: Acropolis. Nave of Structure II, from southwest.
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EDİRNE SARAYI
(SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI
2014 YILI ÇALIŞMALARI
Mustafa ÖZER*
Mesut DÜNDAR
Hasan UÇAR
Gökben AYHAN
Yavuz GÜNER
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)1 alanında, başkanlığımdaki bir ekip tarafından
arkeolojik kazı yapılmaktadır. Söz konusu izin doğrultusunda bu yılki çalışmalar; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2014 tarih ve
120383 sayılı ruhsatları ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Ankara
*

1

Doç. Dr. Mustafa Özer, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık
Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Mesut Dündar, 18 Mart Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Hasan Uçar, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, İzmir/
TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Gökben Ayhan, Sıtkı Koçma Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, Muğla/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Yavuz Güner, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Edirne/
TÜRKİYE.
Arşiv belgeleri ve literatürde Edirne Yeni Saray, Saray-ı Cedid-i Amire, Edirne Sarayı gibi
isimlerle anılan bu saray kompleksi, genel olarak “Edirne Sarayı” şeklinde kabul edilmektedir.
Kentte inşa edilen ilk saraydan (Saray-ı Atik) günümüze çok fazla bir kalıntının ulaşmaması
nedeniyle, “Edirne Yeni Saray” ibaresi yerine, “Edirne Sarayı” ibaresinin kullanılması tercih edilmektedir.
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından Nurcan Asyalı
gözetiminde ve başkanlığımdaki bir ekip tarafından, 01 Temmuz 2014- 29
Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın 2014 yılı çalışmalarına;
ülkemizdeki değişik (Bahçeşehir, Trakya, İstanbul, Karabük, Muğla Sıtkı Koçman, Çanakkale 18 Mart, Ege, Gazi, Hacettepe) üniversitelerin; Sanat Tarihi,
Arkeoloji, Mimarlık, Restorasyon- Konservasyon, Harita Teknikerliği, Fotoğrafçılık bölümlerinden öğretim üyesi, uzman ve öğrenciler (toplam 19 öğrenci) ile yöre halkından 37 işçi katılmıştır2.
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), Yrd. Doç. Dr. Gökben Ayhan, Uzm. Hasan Uçar, Berna Sayar (Sanat Tarihçi- M.A.), Furkan Şeker (Sanat Tarihçi), Gözde Liznak (Sanat Tarihçi), Emre Kayser (Konservator
Teknikeri), Mehmet Cenk Yürükoğulları (Konservator Teknikeri)’ dır.
Bu yılki çalışmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ve Türk Tarih Kurumu’nun maddi katkılarıyla yürütülmüştür3.

2. KAZI EVİ ÇALIŞMALARI
2.1. Temizlik ve Tasnif Çalışmaları
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın ilk yılki çalışmalarında düzenlediğimiz ve Kazı Evi ve Deposu olarak kullandığımız Peykler
2

3

Kazıya katılan öğrenciler; Emre Çakır, Nurcan Toprak, Gözde Yakışır, Emine Hotun, Melodi Esgin, Serhat Kaçan, Gökhan Alp Atar, Selva Battaloğlu, Hatice Özdoğan, Halil Güngör,
Yağmur Arslan, Kemal Tahir Benk, Hasan Şahin, Merve Erdoğan, Ayça Akın, Yasin Akçaoğlu,
Ahmet Ağar, Sinem Kaluç, Cansel Akbaş. Bütün ekip üyelerine, uyumlu, sabırlı ve özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
Edirne Sarayı Kazısı’nın 2014 yılı çalışmalarının gerçekleşmesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Bahçeşehir Üniversitesi yanı sıra; Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi, Edirne İtfaiyesi, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müzesi Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının ciddi katkı ve
destekleri olmuştur. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim.
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Medresesi’nde bulunan ve önceki yıllardan kalan etütlük nitelikteki buluntuların (seramik, çini, madeni objeler, cam, kemik, vd.) temizliği, tasnifi, çizimi,
konservasyon ve restorasyonları, geçmiş yıllarda olduğu gibi, aynı düzen içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, geçen yıl başlatılan ancak, sonuçlandırılamayan söz konusu çalışmalar da devam ettirilmiştir.
Yine bu kapsamda, 2014 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 olanlar için envanter defteri hazırlanmış, etütlük olanlar ise listelenerek kazı evi deposunda koruma altına alınmıştır.
Bu yılki kazı çalışmaları, 2014 yılı için önerilen ve planlanan proğram çerçevesinde; Matbah-ı Amire ile Tunca Nehri arasında kalan sahada, Namazgâhlı
Çeşme ve çevresinde gerçekleştirilmiş olup, bu bölgelerde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan buluntulardan 45 adedi eser kazı envanterliğine alınmıştır. Bunlardan 3 adedi ise envanterlik eser olarak belirlenmiş ve tutanakla
Edirne Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Envantere alınmış olanlar da dahil olmak üzere, bütün objeler üzerinde
konservasyon ekibi çalışmalarını büyük oranda tamamlamıştır. 2014 yılında
ele geçirilen buluntulardan; 15 adet gümüş, 4 adet demir, 6 adet bronz, 6 adet
bakır, 2 adet nikel, 1 adet pirinç, 2 adet pişmiş toprak, 4 adet kemik, 4 adet
taş ile 2 adet cam objelerin konservasyon ve restorasyonu tamamlanmıştır.
Konservasyonu tamamlanamayan etütlük diğer buluntular üzerindeki çalışmalara, önümüzdeki yıllarda devam edilecektir.
Etütlükler arasında yoğun buluntu grubunu oluşturan seramikler ile diğer
buluntular, öncelikli olarak temizlik aşamasından geçirilmiştir. Sonrasında,
tümlenebilen parçalar konservasyon ekibi tarafından birleştirilmiş ve koruma altına alınmıştır. Birleşebilen parçalardan sınırlı sayıda tüme yakın eser
ortaya çıkartılmıştır. Tasniflemede, tüm buluntu gruplarında, geçmiş çalışma
dönemlerinde olduğu gibi, ilk aşama olarak, çalışılan alanlar esas alınmıştır.
Depolama safhasında da bu kodlama dikkate alınarak buluntular, kasalar içerisinde koruma altına alınmıştır. Her buluntu kasası üzerinde çalışılan
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alan, yıl, etütlük olduğunu belirten sayısal ifade, buluntu grubunun adı, cinsi
ve kasa numarası yer almaktadır. 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.
2014 yılı kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen envanterlik ve etütlük eserlerin yanı sıra, Edirne Müzesi deposunda iken, Bakanlık onayı ile Edirne Sarayı Kazı Deposu’na nakledilen eser grupları (çini, seramik, metal, vd.) da incelenmiştir. Büyük bir bölümü etütlük nitelikte olan bu buluntular içerisinde;
metal eserler (demir, bronz, kurşun vb.), çiniler, pişmiş toprak kap parçaları,
lüleler, tuğla parçaları, künk parçaları ve çatı kiremidi parçaları, mimari parçalar; cam ve kemik eserler mevcuttur. Bu eserler üzerinde de tasnif, temizlik
ve kayıt çalışmalarında, kazı buluntu sistematiğini bütünleştirmek amacıyla,
aynı yöntem tercih edilmiştir. Ancak bu buluntular üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanamamış olup, ileriki yıllarda da devam ettirilecektir.
Kazı çalışmalarında ele geçirilen etütlük nitelikteki buluntular, yapılan
temizlik-düzenleme ve tasnifin ardından kasalara konularak depoya kaldırılmış ve kazı deposu; Bakanlık Temsilcisi, Edirne Müzesi Müdürlüğü elemanları ve tarafımdan mühürlenmiş ve hazırlanan tutanak imza altına alınmıştır.
2.2. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
2.2.1. Kazı Evi’ndeki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın 2014 yılı çalışmaları kapsamında, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari ve taşınabilir buluntular üzerinde ilgili uzmanlar tarafından konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda da değindiğimiz gibi, 2014
yılı çalışma sezonunda; Pişmiş Toprak (2 adet), Kemik (4 adet), Gümüş (15
adet), Demir (4 adet), Bronz (6 adet), Bakır (6 adet), Cam (2 adet), Nikel (2
adet), Pirinç (1 adet), Taş (4 adet) objeler üzerinde konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
2.3. Lüle Çalışmaları
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nda sağlam örneklerin yanı

598

sıra tam ve kırık parçalar halinde lüleler ele geçmiştir. Yoğun lüle buluntusuna
sahip olan kazıda, Kum Kasrı Hamamı, Matbah-ı Amire ve Su Maksemi’nde
yapılan kazılarda yoğun şekilde lüleler bulunmuştur. En yoğun lüle buluntusu, Matbah-ı Amire ve çevresinde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Bu
yıl, lüle buluntular üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Edirne Sarayı
(Saray-ı Cedîd-i Âmire)’de, 2007-2014 yılları arasında gerçekleştirilen kazılardan ele geçen tüm lüle buluntularının fotoğrafları çekilmiş, profil verenlerin
kesit ve bezeme çizimleri yapılmıştır. Sağlam olan örneklerden 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- 2014 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sırasında ele geçen
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, lale 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 görülmektedir. Erken dönem örnekleri; beyaz, devetüyü, açık kahverengi veya
siyah renkte hamurludur. Geç tarihli örnekler ise; genellikle kiremit kırmızısı 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 lale 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 kuşatan
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yivle yüksek tutulan kenara geçiş sağlanmıştır. Lülelerin hamur renkleri beyaz ve gridir. Bu tip lülelerin erken örneklerinde duman yolu ayrımı olmayıp,
kazıma tekniği ile yapılan yivlerle oluşturulan üçgen uçlu omurga ile yüzeysel bir görünüm verilmiştir. Bu örneklerde duman yolu doğrudan tütün çanağına birleşmiştir. Zamanla omurga şişkince belirtilmiştir. Bezemeler daha çok
çanakta yoğunlaşmakla birlikte duman yolunun gövdesinde ve basamak halkasında da görülür. Çanaktaki bezemeler, hem gövde hem de ağız kenarında olabileceği gibi 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 kürevî forma olup
üzerinde kısa veya uzun tutulan kenardan oluşur. Omurga, bu tipin örneklerinde çoğunlukla üçgen veya dikdörtgen uçlu olarak belirtilmiştir. Kısa silindirik biçimdeki duman yolu bölümleri daima bilezik ve ona bitişik basamak
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 örneklerde
ise hamur renginden farklıdır. Patlıcan moru astarlı olan grubun örnekleri
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.
Lale Çanaklı Lüle Tipi örnekleri, gövdenin alt bölümünde şişkin, gövde
ortasından itibaren daralıp ağız kenarında genişleyerek yükselen çanak, üçgen 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, kahverengi 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 silindir gövdeden oluşan çanak, üçgen veya dikdörtgen uçlu omurga ile silindirik duman yoluna bağlanır. Silindir gövde geç örneklere doğru dışbükey
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olarak verilir. Boyutlar, geç örneklerde artmıştır. Hamur renkleri arasında
beyaz, gri, kahverengi ve kırmızımsı kahverengi yer alır. Erken örneklerde
gri renkte hamurlu ve aynı renkte astarlıdır. Geç dönem örneklerinde hamur
ve astar rengi, kırmızı ve kahverenginin tonlarındadır. Bezemeler, disk kaidenin üst yüzeyinde, kaide ile gövdenin birleştiği kısımlarda görülmekle birlikte 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 tiplerdendir. Bu tipteki lülelerin yanı sıra benzer örneklerini yayınlarda ve lüleler üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında göremediğimiz lüleler de
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nda ele geçmiştir. Tek örneği
bulunan lüleler arasında ise çokgen çanaklı lüle ile yarım küre çanaklı lüle
sayılabilir. Bu örnekler, lüle ustalarının farklı tipleri denediği ya da sipariş
üzerine ürettiğini gösterir.
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’ndaki lülelerin hamurları sık
dokulu ve gözeneksizdir. Aynı zamanda hamurları sert olan lülelerin birçoğunun mika katkılı olduğu gözlenir. Lülelerde başta beyaz ve gri renk olmak 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 ebruli desenli olan
astarlı örneklere de az sayıda olsa da rastlanır.
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nda 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 üçgenlerden oluşan bezemeler yoğunluktadır. Lüleler üzerinde yazıya da rastlanır.
Duman yolunun ağız kenarına doğru rulet baskı tekniği ile yapılan bordür
halindeki örneklerin yanı sıra duman yolunun gövdesinde veya çanağın kaidesinde baskı tekniği ile yapılan yuvarlak veya oval kartuşlar içerisinde yazılara 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.
2014 kazı sezonunda bir grup lüle incelenmiş olup önümüzdeki yıllarda
da mevcut lüleler ile yeni kazılacak alanlardan gelebilecek olan lülelerin değerlendirilmesinin yapılması planlanmaktadır.

3. KAZI VE ARAŞTIRMALAR
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirdiğimiz çalışma
programı doğrultusunda; Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın bu
yılki çalışma sezonunda (2014 yılında), geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kazısını yapacağımız alanın sayısal olarak hazırlanmış ve bilgisayar ortamında
var olan karolajı, sahada çakılan kazıklar marifetiyle oluşturulmuş ve kazı
çalışmalarına geçilmiştir.

3.1. Haritacılık, Arşiv ve Rölöve Çalışmaları
3.1.1. Haritacılık Çalışmaları
Edirne Sarayı’nın yayılma alanını, sınırlarını ve burada bulunan kalıntıların konumunu belirlemeye yönelik olarak alanda geçmiş yıllarda başlatılan,
ülke koordinatları esas alınarak bir halihazır ve topografik harita çıkarma çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmalara, 2014 yılında da devam edilmiştir.
2014 yılı haritacılık çalışmaları kapsamında:
Poligon noktalarının tesisi işleminde öncelikle belirlenen çalışma alanı çerçevesinde 51 adet poligon noktası tesis edilmiştir.
Poligon noktalarının tesisinde dikkate alınan hususlar:
• Noktaların kendinden bir önceki ve bir sonraki poligon noktasını görmesi
• Noktaların mümkün olduğunca çok detay görebilmesi
• Noktalar arasındaki açıların 200 grada yakın olacak şekilde gergin güzergahlar oluşturulması
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• Noktaların arandığında kolay bulunacak şekilde sağlam zeminlere tesis edilmesi
Poligon noktalarının röperlenmesi işleminde; noktaların arandığında bulunması veya kaybolması halinde tekrar tesis edilmesi amacıyla en az üç noktadan poligon noktalarına olan mesafeler ölçülüp krokileri çizilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Poligonlar arası mesafeler oluşturulan güzergahlar doğrultusunda Totalstation aletiyle gidiş dönüş olarak ölçülmüştür.
Poligon Noktalarının Yüksekliklerinin Belirlenmesi işleminde; çalışma
alanında bulunan sabit noktalardan yararlanarak “Dayalı Nivelman” yöntemiyle “Gidiş Dönüş Nivelmanı” şeklinde kot taşınarak yükseklikleri belirlenmiştir.
Belirlenen yatay açı ve mesafeler kullanılarak poligon hesabı yapılmış ve
poligon noktalarının koordinatları belirlenmiştir. Hesap Çizelgeleri ve Güzergah Haritaları Autocad ve Netcad programları yardımıyla hazırlanmıştır.
Detay alımı “Kutupsal Yöntem” ile Totalstation aletiyle yapılmıştır. Toplam 1353 nokta alımı yapılarak bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra arazide çizilen krokiler yardımıyla Netcad programında birleştirilip ve hali hazır
harita oluşturulmuştur. 2012 yılından kalan 850951.434 m.² haritanın üzerine
1211195.595 m.² alan sayısallaştırılarak toplamda 2062147,029 m.² alan harita
yapımı tamamlanmıştır.

Açma Köşe Kazıklarının Aplikasyonu
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın 2014 sezonunda kazılacak alanda sayısal ortamda oluşturulan 5x5 m.’lik karelaj sisteminin araziye aplikasyon işlemi yapılmıştır. Aplikasyon yapımında kazı alanlarına tesis
edilen 6 adet poligon noktası kullanılmıştır. İstasyon nokta üzerine alet kurularak hedef noktaya yönlendirme yapılıp belirtilen açma köşe noktalarının
koordinatlarının aletin hafızasına manuel olarak aktarımı yapılmıştır. Aletin
“Ölçüm” menüsü kullanılarak girilen açma köşe noktaları koordinatları ±5
mm. hassasiyetle araziye aplike edilmiştir. Kazıklar hassas bir şekilde aplike
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edildikten sonra şerit metre ve aletle röleve ölçüleri yapılarak kontrolleri yapılmıştır. Toplam 50 açma köşe kazığı aplike edildi.
İlgili Koruma Bölge Kurulu onaylı sit paftaları incelendiğinde Edirne Sarayı; yaklaşık 195 hektarlık bir alana yayılmaktadır. Her ne kadar, sarayın
sınırlarının daha geniş bir alana yayıldığına dair bilgilerimiz ve bu bilgilere dayalı hazırladığımız ve ilgili koruma kuruluna teslim ettiğimiz öneri sit
paftalarımız onaylanmamış olsa da; halihazırda yasal sınırlar olarak; onaylı
olan arkeolojik, tarihi ve doğal siti kapsayan sınırlardır. Hem onaylı sınırlar
içerisinde kalan ve hem de öneri alanda 2012 yılında gerçekleştirilen halihazır çalışmalarında, yaklaşık 30 hektarlık bir alanın çalışması tamamlanmıştı,
kalan alanın (yaklaşık 165 hektarlık alanın) halihazır çalışmaları ise 2014 yılı
kazı mevsiminde tamamlanmıştır. Edirne Sarayı’ın onaylı (arkeolojik + tarihi
+ doğal sit) sınırları içerisindeki yayılma alanı yaklaşık 195 hektardır. Mevcut
onaylı paftalar incelendiğinde, yaklaşık 195 hektarlık bir alana yayılan Edirne
Sarayı’ın; 85 hektarı tarihi sit, 58,4 hektarı doğal sit, 52,6 hektarı da arkeolojik
sit olarak koruma altına alınmıştır. Edirne Sarayı’ın bir bütün olarak korunabilmesi, arkeolojik kazı, konservasyon, restorasyon, ören yeri, vb. uygulamaların sağlıklı yürütülebilmesi için, Saray alanının tamamının arkeolojik sit
olarak koruma altına alınması gerekmektedir.
Edirne Sarayı’ın çok parçalı mülkiyet durumunun giderilerek, tüm Saray
alanının Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında toplanmasına yönelik olarak 2012 yılında yapmış olduğumuz başvuru henüz sonuçlanmadığından,
Edirne Sarayı’ın Tunca Nehri’nin güney yakasında bulunan bölümü (Hasbahçe ve Av Sahası), Saray bütününden koparılmış durumdadır.. Bu olumsuzlukların giderilebilmesi için, Saray alanındaki mülkiyet ve sit sorunlarının
ivedilikle giderilmesi ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “ören yeri” çevre düzenleme, projesinin bir an önce hayata
geçirilmesi büyük önem arzetmektedir.

3.0.1. Arşiv Araştırması
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nin inşa edildiği zamandan, harabeye dönüştüğü ve terk edildiği 20. yüzyıl başlarına kadarki süreçte maruz

604

kaldığı uygulamalar (tahribatlar, onarımlar, ilaveler, etkilikler, vd.) hakkında
ayrıntılı bilgiler veren belge ve bilgilerin gerek ülkemizdeki ve gerekse yurt
dışındaki arşiv- kütüphanelerde var olduğu bilinmektedir. Bu belgelere ulaşılarak, Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın yapım süreci, geçirmiş olduğu onarımlar ve sarayı oluşturan yapıların plan, mimari ve süsleme özelliklerinin saptanarak, hem Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın niteliğinin
anlaşılması ve hem de restorasyon ve konservasyon aşamalarında (özellikle
restitüsyona yönelik çalışmalarda) değerlendirmeye alınması büyük önem
arzetmektedir.
Bu bağlamda, yurt içi ve yurt dışı arşiv- kütüphanelerde çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Osmanlı kronikleri ile Edirne’ye uğrayan gezginlerin seyahatnamelerinin taranması sonucu da bazı yeni bilgi ve belgelere ulaşılmıştır.
Bu yöndeki çalışmalarımız, gerek tarafımızdan ve gerekse ekibimiz içerisinde
yer alan tarihçilerce belirli bir proğram dahilinde sürdürülmektedir. Başbakanlık Osmanlı ve Topkapı Sarayı Müzesi arşivlerinde yer aldığını bildiğimiz
Edirne Sarayı’ın harap olmasına ve onarımlarına ilişkin bilgiler veren evraklar üzerinde de konusunun uzmanı tarihçi arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Yakın gelecekte, bu çalışmaların derlenerek bir kitaba dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
3.3.2. Rölöve ve Restorasyon Çalışmaları
3.3.2.1. Rölöve çalışmaları
Namazgâhlı Çeşme
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’den günümüze ulaşabilen az sayıdaki yapılardan birisi olan ve Osmanlı Mimarisi’nin nadir örneklerinden
Namazgâhlı Çeşme mevcut durumunun tespit edilmesine yönelik olarak geçmiş yıllarda alınan rölövesi, yeni durumu dikkate alınarak güncellenmiştir.
Yapının, doğa ve insan tahribatlarına açık olması nedeniyle, her geçen gün
tahrip olduğu göz önüne alındığında, mevcut durumunun her yıl belgelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle, 2014 yılı kazı çalışmaları
kapsamında, söz konusu yapıda gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve temizlik
sonrası, yapının rölövesi alınmış olup, raporları hazırlandıktan sonra onaylanmak üzere, ilgili Koruma Kurulu’na sunulacaktır.
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Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nin ayakta kalabilen az sayıdaki yapılarından birisi olan Namazgâhlı Çeşme tescilli olup, günümüzde T. Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak kullanılan ve saray alanında, Alay
Köşkü karşısında yer alan Süvari Kışlası’nın yakınında, Sırık Meydanı’nda
bulunmaktadır. Günümüze kadar hiçbir koruma ve onarım çalışması yapılmayan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Namazgâhlı
Çeşme’ye, Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) ile ilgili yayınlarda yer verilmemiştir. İnşa kitabesi bulunmayan Namazgâhlı Çeşme hakkında ayrıntılı
bilgi veren bir herhangi bir yayın yoktur.
Bazı yerel çalışmalarda, Sarayın Sırık Meydanı adıyla bilinen kesiminde
yer aldığı ifade edilen ve XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin
edilen Namazgâhlı Çeşme, kare planı olup; namazgahın kaidesi konumundaki kısım çeşme, çeşmenin üst kotunda, kuzeye doru devam eden kısım ise
namazgah olarak düzenlenmiştir. Kare planlı kaidenin üç cephesi (doğu, batı
ve kuzey cepheleri) çeşme, güney cephesi ise mihrap şeklindedir.
Düzgün kesme taşlarla inşa edilen Namazgâhlı Çeşme’nin her üç cephesi
(çeşme olarak düzenlenenleri), aynı düzende olup, sivri kemerli birer niş şeklindedir. Kilit taşlarında birer gülbezek bulunan ve iki renkli taşla oluşturulan
bu kemerlerin üzerinde ise, içleri boş bırakılmış yatay dikdörtgen formlu birer mermer pano bulunmaktadır. Çeşmenin cepheleri üstten bir sıra mukarnas ve palmet dizisiyle sonlanmaktadır. Çeşmenin güney cephesi ortasında
bulunan çokgen planlı mihrap nişi, sivri kemerli bir kavsaraya sahiptir.
Muslukları sökülmüş veya çalınmış, kaidesi betonarme olarak yapılmış, örtüsü yıkılmış, etrafı ağaçlarla kapatılmış ve oldukça bakımsız olan
Namazgâhlı Çeşme’nin namazgahı, çeşmeye kuzeyden bitişik olup, yüksek
bir platform üzerinde yer almaktadır. Etrafı düzgün kesme taşlarla belirginleştirilen ve kareye yakın dikdörtgen planlı olan namazgahı yer almaktadır.
3.2. Kazılar
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın 2014 yılı çalışmaları, önerilen çalışma programına uygun şekilde; Saray Mutfağı (Matbah-ı Amire)’nın
güneyinde, güney doğusunda ile güney batısında, Namazgâhlı Çeşme ve
çevresinde gerçekleştirilmiştir.
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Bu yıl, yaklaşık olarak 900 m.²lik bir alanın kazı çalışması tamamlanmıştır.
Bu çalışmalar kapsamında, mevcut kottan, 1,5- 3,5 m. derinliğe kadar inilen
açmalar ortaya çıkmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda mimari kalıntılar ortaya çıkmıştır. Mevcut mimari kalıntıların rölöveleri alınarak fotoğraf
ve video kamera ile belgelenmesi yoluna gidilmiştir. Kazı sırasında çıkarılan
taşınabilir nitelikteki buluntular ise, Kazı Evi’ne nakledilerek, önceki yıllarda
çıkarılan buluntulara uygulanan yöntemlere tabi tutulmuştur.

3.2.1. Matbah-ı Amire (Saray Mutfağı) Kazısı
Edirne Sarayı (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 Amire’de, 2009 yılında başladığımız kazı çalışmalarına bu yıl
da devam edilmiştir. Mutfak Binası’nın Tunca Nehri’nin güneyinde, güney
doğusunda ve güney batısında sürdürülen bu yılki kazılarda öncelikli olarak,
geçen yıllarda kazısını yaptığımız açmalarda temizlik çalışması yapılmış, ardından da yeni açmalarla, bu yılki çalışma programımız gerçekleştirilmiştir.
2014 yılında, Saray Mutfağı (Matbah-ı Amire) çevresinde kazısı yapılan
açmalar şunlardır: 42 S-11, 42 S-14, 42 S-15, 42 S-16, 42 S-18, 42 S- 19, 42 S-20,
43T- 3, 43 T- 8, 43 T-13, 43 T-14, 43 T-18, 45 R-5, 45 R-10, 45 R-15, 46 R-1, 46 R-7,
46 R-8, 46 R-13, 46 R.
Matbah-ı Amire’nin güneyinde, Tunca Nehrine paralel sürdürülen 5x5
m. ölçülerindeki açmalarda yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl da; geçmiş
yıllarda olduğu gibi, saray alt yapısına ilişkin önemli mimari veriler ortaya
çıkarılmıştır. Kazı sonucunda, 2009- 2012 yılı çalışmalarında kısmen ortaya çıkarılan ve Matbah-ı Amire’nin iç mekânlarında da tespit edilen, Tunca
Nehri’ne, güneye yönelen su künklerinin (alt yapı sistemlerinin) devamı ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca, yine geçen yıllarda olduğu gibi, ortaya çıkarılan ve farklı dönem
özellikleri gösteren duvarlara ait temel kalıntıları, belli bir dönem bütünlüğü
sunmadığı gibi, bir düzen de yansıtmamaktadırlar. Birbirlerini kesen ve niteliğini şimdilik belirlemeye yarayacak ipuçları vermeyen bu temel kalıntılarının hangi yapıya ait oldukları, ileriki yıllarda yapacağımız çalışmalarla daha

607

da netleşecektir. Yine bu yılki kazı çalışmaları sırasında, kaynak ve yayınlardan varlığını bildiğimiz, ancak günümüze ulaşmamış ve Matbah-ı Amire ile
ilişkili bazı yapılara ait temel izleri de ortaya çıkarılmıştır. Kazısını yaptığımız
sahada var olduğunu düşündüğümüz; alt yapı sistemleri, sur (sur-ı sultani),
aşçı koğuşları, aşçılar hamamı, aşçılar mescidi ve farklı yemeklerin pişirildiği
ateşliklere ait mimari veriler de tespit edilmiştir. İleriki yıllarda bu sahada yapacağımız kazı ve araştırmalarla, yukarıda belirttiğimiz yapılara ilişkin daha
fazla veri elde edeceğimizi umuyoruz.

3.2.2. Namazgâhlı Çeşme Kazısı
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) alanında, Alay Köşkü karşısında yer alan Süvari Kışlası’nın yakınında, Sırık Meydanı yakınında bulunan
Namazgâhlı Çeşme’de, bu kazı sezonunda (2014), kazı ve temizlik çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında kazısı yapılan açmalar: 26 D-18, 26 D-19, 26
D-21, 26 D- 24, 26 D-25, 24 E- 1, 24 E-2, 24 E-5, 24 E-6, 24 E-7, 24 E-11,24 E-12,
24 E-15, 24 E-16, 24 E-17, 24 E-21, 24 E-22’dir.
Namazgahlı Çeşme’de yürütülen temizlik ve kazı çalışmaları kapsamında; 2011 yılında rölövesi alınan Namazgahlı Çeşme’nin içerisindeki döküntü malzemeler temizlenmiş, Namazgah bölümünde, yakın geçmişteki askeri
kullanıma bağlı olarak yapılan uygulamalar (kafeterya, süs havuzu, oturmadinlenme birimleri, vs.) kaldırıldıktan sonra, Namazgah’ın ortaya çıkarılması;
plan ve mimari karakterinin anlaşılmasına yönelik kazı çalışması yapılmıştır.
2009 yılında, ülke koordinatları esas alınarak hazırladığımız karolaj sistemi
içerisinde 5X5 m. boyutlarında hazırladığımız açmaları, Çeşme’nin kuzey ve
batı yönlerinde genişleterek çalışmalarımızı sürdürdük. Askeri kullanımdan
kaynaklanan tahribatın da neden olduğu alanda gerçekleştirilen kazı sırasında, Namazgahlı Çeşme’nin etrafını çeviren duvarlar ile Çeşme’nin, Saray’ın
ana su sistemi ile olan bağlantısını bizlere sunan veriler elde edilmiştir.
Bu kazı sezonunda; Namazgahlı Çeşme’nin içi tamamen temizlenmiş,
Çeşme’ye su getiren sistem ile bakımın sağlayacak alt yapıya ulaşılmış,
Namazgah’ın doğu, kuzey ve batı duvarları büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan mimari veriler, önceki yıllarda hazırladığımız Çeşme
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rölövesi ile bütünleştirilerek, Namazgahlı çeşme’nin rölövesi güncellenmiştir. Kazı sonrası ise hem Çeşme’nin ve hem de ortaya çıkan mimari verilerin
üzeri, doğa ve insan tahribatına uğramaması için, geçici koruma önlemleri
kapsamında kapatılmıştır. Bu alandaki çalışmalarımıza, önümüzdeki yıllarda
da devam edilecektir.

3.0.2. Küçük Buluntular
Matbah-ı Amire’nin doğusunda ve batısında, Namazgâhlı Çeşme ve çevresinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda; pişmiş toprak lüleler, sırlı ve sırsız seramikler, çiniler, madeni 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.
materyaller ele geçirilmiştir. Söz konusu bu buluntular, kazı evinde temizlenmiş, tasnif edilmiş, buluntu fişleri hazırlanarak etiketli kasalara konulmuş ve
kazı deposunda koruma altına alınmış ve depoların kapıları mühürlenmiştir.
Buluntuların sınıflandırılmasında; çalışılan alan, buluntu cinsi, işlevi ve önemi gibi özellikler göz önünde tutulmuştur. Buluntular, envanterlik ve etütlük
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Önceki yıllarda olduğu gibi, madeni buluntular sayıca en fazla olan grubu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bronz, kurşun, kemik, ahşap, mermer,
pişmiş toprak eserler de mevcuttur. Genel olarak askeri malzemeler (gülle,
silah aksamı, mermi, kovan ve askeri düğme vb.) ağırlıktadır. Ayrıca sikke,
lüle ve çini parçaları da kazı envanterine alınan buluntu gruplarıdır. Etütlük
olarak ayrılan buluntu gruplarında metal (demir, bronz, kurşun), pişmiş toprak (seramik, lüle, çini, tuğla, çatı kiremidi ve künk) ve cam buluntular yer
almaktadır.
Etütlükler arasında yoğun buluntu topluluğunu oluşturan seramikler ile
beraber diğer pişmiş toprak grubunda yer alan tüm buluntular öncelikli olarak temizlik aşamasından geçirilmiştir. Sonrasında tümlenebilen parçaların
varlığı araştırılmış ve tümlenebilen parçalar geri dönüşümü olan bir yapıştırıcı yardımı ile birleştirilmiştir. Tümleme çalışmaları sonrasında pişmiş toprak
buluntular tasnif edilmiştir. Tasniflemede tüm buluntu gruplarında ilk aşa-
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ma olarak çalışılan alanlar temel alınmıştır. Seramikler ikinci aşamada hamur
renkleri ve yüzey işlemlerine göre bölümlendirilmiş ve bu özellikler bir kodlama sistemi ile ifade edilmiştir. Tüm bu veriler detaylı bir biçimde bilgisayar
ortamında kayıt altına alınarak bir bilgi bankası oluşturulmuş ve bu şekilde
istenilen buluntuya ve bilgiye kolaylıkla ulaşabilinmesi sağlanmıştır.
2014 yılında Matbah-ı Amire (Saray Mutfağı)’nin doğu ve batısında saha
ile Namazgâhlı Çeşme ve çevresinde gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları sonucunda, 45 adet eser kazı envanterliğine alınmıştır. Bunlardan 3 adedi
envanterlik eser olarak belirlenmiş ve bir tutanakla, Edirne Müzesi’ne teslim
edilmiştir.
Envantere alınmış olan eserler üzerinde restorasyon ve konservasyon uzmanlarımız çalışmalarını büyük oranda tamamlamıştır. 2014 yılında ele geçirilen buluntulardan; 15 adet gümüş, 4 adet demir, 6 adet bronz, 6 adet bakır,
2 adet nikel, 1 adet pirinç, 2 adet pişmiş toprak, 4 adet kemik, 4 adet taş ile 2
adet cam objelerin konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

3.2. Diğer Çalışmalar
Kazı alanının kazı öncesi ve sonrası durumu, geçen yıl olduğu gibi, video
kamera ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Bu belgeleme işlemi sırasında, Edirne
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden sağlanan bir araç ile Saray alanı ve mevcut yapıların tamamı havadan belgelenmesi sağlanmıştır.
2014 yılı çalışmaları kapsamında, arkeolojik kazı çalışmaları başlatılan
Namazgâhlı Çeşme’nin içi temizlenerek, üzeri geçici koruma önlemleri çerçevesinde kapatılmıştır. Böylece, gelecek yıllarda restorasyonu yapılması planlanan yapının iç kısmının; yağmur, kar gibi olumsuz hava koşullarına karşı
koruma önlemi alınmıştır.
2009 yılından itibaren arşiv, kütüphane, arkeolojik kazı ve restorasyon
çalışmalarını yaptığımız Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ı; tanıtmayı,
yıkılmadan önceki ve mevcut durumunu, yapılan çalışmaları bilim dünyası
ile paylaşmak amacıyla Türkçe ve İngilizce bir kitap hazırlayıp, yayınladık
(Özer, Mustafa, Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) –Kısa Bir Değerlendirme-,
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Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014; Özer, Mustafa, The Ottoman
Imperial Palace in Edirne, Istanbul, 2014).
2014 yılı çalışmaları kapsamında, Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın;
Ören Yeri olmasına ilişkin olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, ilgili birimler tarafından Edirne Sarayı Alanı Ören Yeri çalışmaları
başlatılmıştır.
Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nın onaylı sınırları içerisinde, farklı
kurum- kuruluş (Hazine,Edirne İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
vd.) ile şahıslara ait parseller bulunmaktadır. Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i
Âmire) alanındaki kazı, restorasyon ve konservasyon 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 Sarayı alanındaki farklı mülkiyet durumunun giderilerek, Edirne Sarayı (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
Çalışma programında da belirtildiği şekilde, Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i
Âmire) alanında bulunan Matbâh-ı Âmire’nin çevresinde gerçekleştirilen
kazı çalışmalarında, mimari ve taşınabilir buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan mimari bulgularla bu sahada var olduğunu düşündüğümüz ve
Matbâh-ı Âmire ile ilişkili olan yapıların niteliklerine ilişkin görüşlerimiz olgunlaşmış, küçük buluntular da bu yapıların kullanım sürecine ilişkin önemli
ipuçları vermiştir. Kazı sonucu ortaya çıkarılan; temiz ve atık su kanalları,
rögarlar, ateşlikler, ihata duvarı, (sur), vb. mimari kalıntılar, bu sahada pek
çok alt yapı ve farklı işlevli yapının olduğuna işaret etmektedir. Bu görüşümüzü, elimizde bulunan ve dönemin I. Ordusunda görev yapan kalfalarından Avadis Benliyan’ın 1905 tarihinde hazırlamış olduğu Edirne Saray-ı
Cedîd-i Âmire’nin vaziyet planı da desteklemektedir. Söz konusu planda da,
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Matbâh-ı Âmire’nin çevresinde, değişik işlevli çok sayıda yapının olduğu görülmektedir.
Saray alanında kazı çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz diğer bir alan olan
Namazgâhlı Çeşme ve çevresinde de mimari ve taşınabilir buluntular ortaya
çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucu ele geçirilen taşınmaz
kültür varlıkları, bu yapının kullanım sürecine ve biçimine ilişkin bilgiler sunmaktadır.
Taşınabilir nitelikteki kültür varlıkları (buluntular); pişmiş toprak lüleler,
sırlı ve sırsız seramikler, çiniler, cam objeler, kurşun, mermer, madeni objeler (mıh, nal, mermi, gülle, kanca, kapı menteşe aksamı, tüfek aksamı, anahtar, 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
depolarda koruma altına alınmışlardır.
Arkeolojik kazısı yapılan alanlarda ortaya çıkarılan taşınır nitelikteki buluntuların tür ve özellikleri (Matbah-ı Amire, Namazgâhlı Çeşme ve çevresi) benzerlik göstermektedir. Her iki alanda da madeni buluntular sayıca en
fazla buluntu grubunu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bronz, kurşun, kemik, mermer, pişmiş toprak eserler de mevcuttur. Genel olarak askeri malzemeler (gülle, silah aksamı, mermi, kovan ve askeri düğme vb.) ağırlıktadır.
Matbah-ı Amire’de yoğunluğu ile göze çarpan buluntu grupları ise sikke, lüle
ve çoğunluğunu minyatür kap ve kapakların oluşturduğu kemik objelerdir.
Namazgâhlı Çeşme ve çevresinde ise madeni eserler yoğun olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üst düzeydeki ilgi ve katkıları, geçtiğimiz
yıl olduğu gibi, bu yıl da devam etmiştir. Bu kapsamda; Saray yapılarından
Matbah-ı Amire (Saray Mutfağı) ile Kum Kasrı Hamamı’ndaki konservasyon
ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Şimdi, restorasyonları tamamlanan bu yapıların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için, Saray bütününde ve mevcut yapılara herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadan işlevlendirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan da, arkeolojik kazısı tamamlanmış ve proje süreci başlatılmış olan ve Sarayın en önemli yapısı konumundaki
Cihannüma Kasrı’nın ihya edilerek, saray algısını güçlendirmek ve harap du-
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rumdaki yapının gün geçtikçe yok olmasını önlemek için çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Edirne Sarayı Çevre Düzenleme Projesi’nin bir an önce
hayata geçirilmesi ile Saray alanında yaşanan olumsuzlukların gideirlmesine
ciddi katkı sağlayacaktır.
Bugüne kadar gösterilen ilgi ve destek, Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i
Âmire)’ın eski ihtişamlı günlerine dönmesi için ciddi adımların atılmasına
imkan vermişitr.
Umudumuz, bu ilgi ve desteğin süreklilik göstererek, Edirne Sarayı’nın
diğer yapılarının ve dolayısıyla sarayın tamamının harabiyetten kurtarılması,
mevcut yapıların ihtiyaç duyduğu restorasyon ve konservasyonlarının yapılarak, Saray alanının, hazırlanan çevre düzenleme projesi doğrultusunda, bir
ören yeri haline getirilerek bilinçli- kontrollü ziyarete açılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.
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Harita 1: Edirne Sarayı’nın onaylı sit sınırları içerisinde kalan saray yapıları lokalizasyonu.
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Çizim 1: 2014 yılında Matbah-ı Amire (Saray Mutfağı) çevresinde kazısı yapılan açmalar ve ortaya çıkarılan mimari verilere ait rölöve.

Çizim 2: 2014 yılında Namazgahlı Çeşme ve çevresinde kazısı yapılan açmalar ile
kazı sonrası ortaya çıkarılan mimari verilere ait rölöve.

Çizim 3: Namazgahlı Çeşme’nin planı (+51.00 Kotu).
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Çizim 4: 2014 Yılı pişmiş toprak buluntulardan lüle çizimlerine bir örnek.

Resim 1: 2014 Yılında Saray Mutfağı (Matbah-ı Amire)’nın güneyindeki alanın kazı sonrası görünümü.
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Resim 2: Saray Mutfağı (Matbah-ı Amire)’nın güney doğusunda alanın kazı öncesi görünümü.

Resim 3: Saray Mutfağı (Matbah-ı Amire)’nın güney doğusundaki alanın kazısı sonrasında ortaya çıkan mimari verilerin görünümü.
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Resim 4: Namazgahlı Çeşme ve çevresinin kazı öncesi görünümü.

Resim 5: Namazgahlı Çeşme’nin namazgah kısmında yapılan kazı sonrası ortaya çıkan mimari
(alt yapı) verilerin görünümü.
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Resim 6: Namazgahlı Çeşme’nin, içinde yapılan
temizlik sonrası görünümü.

Resim 7: Namazgahlı Çeşme’nin geçici koruma
olarak üzerinin kapatılması çalışmalarından bir görünümü.

620

Resim 8: 2014 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen Osmanlı Dönemine ait sikkelerden bir örnek.

Resim 9: 2014 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen metal buluntularından bir örnek.
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Resim 10:		Kazı çalışmalarında ele geçirilen lüle buluntularla ilgili çalışmalardan bir örnek.
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