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SULUİN MAĞARASI KAZISI-2010
Harun TAŞKIRAN*
Kadriye ÖZÇELİK
M. Beray KÖSEM
I.GİRİŞ
2007-2009 yıllarında Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Prof. Dr.
Harun Taşkıran’ın bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen Suluin Mağarası
kazıları, 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararlı kazılar kapsamına alınmıştır.
Bakanlar Kurulu’nun 01.06.2010 tarih ve 2010/538 sayılı kararı ve Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.07.2010 tarih ve 150920 sayılı
kazı ruhsatına istinaden yapılan 2010 yılı kazı çalışmaları 19.07.2010 tarihinde
başlamış ve 15.08.2010 tarihinde sona ermiştir11. Gerçekte 2010 yılı Haziran ayı
içinde başlaması gereken kazılar, Bakanlar Kurulu kararının geç çıkması ve kazı
ödeneğinin geç aktarılması nedeniyle Temmuz ayının sonlarına sarkmıştır.
Karain Mağarası kazı evinde konaklayan, hatta Ağustos ayı içinde
Karain kazı ekibiyle bu evi paylaşan ekibimiz Karain kazısının tüm lojistik
desteğinden de yararlanmıştır2.
*
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Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye/Ankara / TÜRKİYE
Dr. Kadriye ÖZÇELİK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye/Ankara / TÜRKİYE
Dr. M. Beray KÖSEM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye/Ankara / TÜRKİYE
Kazı çalışmalarına yazarların dışında, arkeologlar; Eşref Erbil, Onur Dinç ve Kaan Bulut,
prehistoryen; Güngör Özçelik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencileri; İrfan
Deniz Yaman ve Yavuz Aydın, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi; Buket
Babataş, lisans öğrencileri; Güray Can Aytekin, Aylin Dağlı, Fatma Öztürk, Binnur Ergün,
Savaş Akkaş, Kübra Erdoğan, Gültuğ Sözen ve Arman Tekin (A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü)
ekip üyesi olarak katılmışlardır. Suluin Mağarası kazısının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
temsilciliği görevini ise kısa bir süre Bursa Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Gökçen Ovacık
ve daha sonra yine aynı müzeden Hakan R. Bay yapmışlardır. Büyük bir özveri ve uyum
içinde çalışan kazı ekibinin tüm üyelerine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ayrıca kazımıza izin veren ve maddî olarak destekleyen Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, maddî desteklerinden dolayı A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Dekanlığı’na teşekkür ediyoruz.
Karain Kazısı Başkanı Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’ya ekibimize sağladığı her türlü maddî ve
manevî destek için saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.
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II. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Her yıl olduğu gibi kazı çalışmalarına başlamadan önce mağaranın ve kazı
alanlarının temizlik çalışmaları yapılmıştır. 2009 yılı kazı çalışmaları sonunda
kazı alanının üzeri çatı şeklinde ahşaptan ve sera naylonundan oluşan bir
örtü ile kapatılmıştı. Bu koruma önlemi sayesinde kazı alanında hiçbir doğal
ve yapay tahribatla karşılaşılmamıştır. Ancak, beyaz plâstik örtü nedeniyle
oluşan fotosentez olayına engel olunamamıştır. Bu nedenle açmanın
profillerinde yoğun bir ot örtüsü oluşmuştur. Öncelikle açma kenarlarına
zarar vermeden dikkatli bir şekilde söz konusu bu otlar ve daha sonra mağara
içinde oluşan çalı, sarmaşık ve yabanî otlar temizlenmiştir.
Mağaraya ulaşımı belirli bir noktaya kadar sağlayan, yani Karain kazı
evinden Suluin yakınındaki karstik su kaynağına kadar olan tarla yolu, bu yıl
da Döşemealtı Belediye Başkanlığı’ndan sağlanan bir greyderle düzelttirilmiş
ve kazı çalışmalarından önce yol hazır hâle getirilmiştir. Söz konusu bu
yolun son noktasında yer alan ve Suluin Mağarası’na geçişte en büyük engeli
oluşturan karstik su kaynağının üzerine, daha önceki yıllarda olduğu gibi
geçici bir köprü yapılarak ulaşım sorunu çözüme kavuşturulmuştur.
Kazı çalışmalarına başlanmadan önceki son hazırlık ise, kazı toprağının
elenip

yıkanması

için

mağaranın

girişinde

oluşturulan

açık

hava

laboratuvarının düzenlenmesidir.
III. KAZILAR
Kazı çalışmaları, Suluin Mağarası’nın girişinde açılmış olan 5x5 m.lik
açmada gerçekleştirilmektedir (Çizim: 1). Bu açma içinde yer alan ve her
biri 1 metrekare olan toplam 25 adet plan kare bulunmaktadır. Kazılar yatay
planda yapılmakta olup her plan karede aynı arkeolojik seviye kazıldıktan
sonra bir sonraki arkeolojik seviyeye geçilmektedir.
2009 yılı kazılarında 10. arkeolojik seviyenin tabanında kazılara ara
verilmişti3. Bu nedenle 2010 yılında 11. arkeolojik seviyelerin kazılmasıyla
3

2

Taşkıran ve diğ., 2011:430.

işe başlanmıştır. Geçen yıl sıvalı bir tabanın izlerinin görüldüğü K6, K7, K8
ve L6, L7, L8 plan karelerinde bu yıl çalışılmamıştır. Bununla birlikte, söz
konusu plan karelerde 2009 yılında tespit edilen sıvalı taban izlerinin batıya
doğru devam edip etmediğinin anlaşılması amacıyla sadece K9 ve K10 plan
kareleri ile L9 ve L10 plan karelerinde 11. arkeolojik seviyeler kazılmıştır.
Ancak sıvalı tabanın diğer plan karelere doğru devam etmediği anlaşılmıştır.
Ayrıca “C Mekânı”nın taş duvarını takip etmek amacıyla K10 plan karesinde
12. arkeolojik seviye de kazılmıştır.
K9 ve K10 ile L9 ve L10 plan karelerinde 11. arkeolojik seviyeler kazıldıktan
sonra, L (6-7-8-9-10) ve K (6-7-8-9-10) plan karelerinin sadece belirli bir
alanında görülen bu sıvalı taban olduğu gibi bırakılmıştır. Söz konusu bu
alanda 11. arkeolojik seviyelerden sonra 2010 yılı içinde kazı yapılmamıştır.
2010 yılında daha çok H6, H7, H8, H9, H10, I6, I7, I8, I9, I10, J6, J7, J8, J9 ve
J10 plan karelerinde kazı çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Söz konusu bu plan
karelerden H6, H7, H8; I6, I7, I8 ve J6, J7, J8’de 13. arkeolojik seviyenin sonuna
kadar, H9 ve H10 plan karelerinde 15. arkeolojik seviyenin sonuna kadar kazı
yapılmıştır. I9, J9, I10, J10 plan karelerinde ise 16.arkeolojik seviyenin sonuna
gelinmiştir. Böylece yüzeyden en fazla 160 cm. derinliğe ulaşılmıştır.
2008 yılında ilk kez bir mağarada mimarî kalıntılarla karşılaşılmış ve
6. arkeolojik seviyenin tabanında bazı taş duvarların çevrelediği “A” ve
“B” mekânları ortaya çıkarılmıştı4. 2010 yılı kazılarında bu mekânlara bir
mekân daha eklenmiş oldu. Açmanın batı kısmındaki plan karelerde 11.
arkeolojik seviyelerden itibaren belirmeye başlayan taş sıralarının, bir mekânı
çevreleyen temel duvarları olduğu, kazılar ilerledikçe ortaya çıkmıştır. Her
ne kadar diğer mekânlardan daha alt kotta yer alsa da, mimarî özellikleri
bakımından bu mekânın da aynı yapı katına ait olduğu söylenebilir. Ancak
bu yapı katının daha eski bir evresine ait olabilir. Bu yıl ortaya çıkarılan ve
“C Mekânı” olarak isimlendirdiğimiz bu alan, açmanın batı kısmında yer
alır (Çizim: 2). Bu mekânın açma içinde sadece iki temel duvarının izleri
saptanmıştır. Bunlardan biri güneybatıdan kuzeydoğuya ve diğeri ise
4

Taşkıran ve Aksu, 2010: 36-41.
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kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru uzanır. Yan yana iki iri taş ve aralarının
daha küçük taşlarla desteklendiği temel duvarı üst üste kuru bir şekilde
konmuş taşlardan oluşur. Mekânın diğer iki duvarı açmanın batısında, açma
sınırlarının dışında kalmaktadır. Bu nedenle mekânın tam boyutlarını vermek
mümkün olamamaktadır.
Daha önce "A Mekânı" içinde saptadığımız ve tahıl kutularına ait olduğunu
söylediğimiz delikli ve deliksiz kerpiç (kil) levhalara, “C Mekânı”nın ortaya
çıkışından itibaren de yoğun bir biçimde rastlanmıştır. Tüme yakın olanlar
bulunsa da, bunların çoğu kırılmış ve dağılmış bir durumda ele geçirilmiştir.
Daha önceki yıllarda da ele geçirdiğimiz ve pek anlam veremediğimiz bazı
dal izli parçaların bu yıl daha güzel örnekleri bulunmuş ve işlevleri hakkında
daha sağlıklı bilgilere ulaşılmıştır. Bu dal izli parçalar aynı zamanda Suluin
Mağarası’nda saptanan mekânların mimarî özelliklerinin anlaşılmasına da
katkıda bulunmuştur. Suluin Mağarası’nda yapıların üzerleri kalın ağaç
mertek ya da dallar ile kapatılıyor ve üzeri kilden ağır düz bir dam (çatı)
ile örtülüyordu. Yukarıda sözünü ettiğimiz üzerlerinde dal izleri olan kil
topakların böylesi damlardan düştüğü anlaşılmaktadır. Tahıl kutularına ait
kerpiç levhalar ve dal izli topaklardan başka “C Mekânı” içinde öğütme ve
ezgi taşları, çanak-çömlek parçaları, işlenmiş kemik parçaları, çakmaktaşı ve
obsidyenden yapılmış âletler de bulunmuştur.
Kazılan alanların tamamında Holosen Döneme ait jeolojik seviyeler devam
etmektedir. Kazılan plan karelerde daha çok III. ve IV. jeolojik seviyelerin
toprak yapısı hâkimdir. Özellikle IV. jeolojik seviyenin toprak rengi, içinde
bulunan kerpiç parçaları ve kerpiç çamurundan dolayı daha açık renkli
bir görünüm sergiler. Jeolojik seviyeler Holosen Döneme aittirler. Henüz
Pleistosen seviyelere ulaşılamamıştır. Bu nedenle, mağarada oldukça kalın
bir arkeolojik katlaşımın olduğu sanılmaktadır. Holosen seviyelerin bu denli
kalın ve zengin olması bölge prehistoryası açısından önem arz etmektedir.
Zira Suluin Mağarası’nın önünde geniş bir traverten ovası uzanmaktadır ve
bu ovada bilinen herhangi bir höyük yerleşimi bulunmamaktadır. Dolayısıyla
höyüklerde görülen Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağları yerleşimleri bu
bölgede, mağaralarda görülmüştür. Bu nedenle Suluin Mağarası, Göller
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Bölgesi’nin höyük yerleşmeleriyle kurulacak ilişkilerde karşılaştırma
malzemesi ve veriler sağlayacak önemli bir merkez olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kazı sonunda kazı alanı koruma altına alınmış ve üzeri paysa çadırı ile
kapatılmıştır. Kazı alanı içinde fotosentez olayını önlemek amacıyla çadır
örtüsü siyah polyesterden yapılmıştır.

IV. ARKEOLOJİK BULUNTULAR
Suluin Mağarası’nda 2010 yılında yapılan kazılarda ele geçirilen en
önemli buluntu gruplarından birini seramikler oluşturmaktadır. Kalkolitik
Çağ seramiği üzerinde yapılan istatistik çalışmalarında seramiğin % 33’nü
koyu kahverenginde – çok koyu kırmızımsı kahverengi kendinden astarlı
seramiğin % 23’nü mat kırmızı hamurlu, gri özlü, kendinden astarlı seramiğin
% 19’nu kırmızı, kahverengi ve siyah tonlarında alacalı seramiğin % 7’sini
kırmızı hamurlu, kendinden astarlı seramiğin % 7’sini kırmızı gerçek astarlı
perdahlı özlü seramiğin % 5’ni mat kırmızı hamurlu - gri özlü, kendinden
astarlı seramiğin % 4’nü açık kahverengi - bej astarlı seramiğin % 2’sini ise
kırmızı gerçek astarlı perdahlı seramiğin oluşturduğu görülmüştür. Seramik
örneklerinin % 3’nün üzerinde kabartma bezemenin olduğu belirlenmiştir.
Bezemeli örnekler üzerinde iç içe açı motiflerinin olduğu bir parça dışında,
diğer örneklerin tutamakların birleşme yerlerinden çıkan ve uçları açık kavis
yapan hatlardan oluşan motiflerle süslendiği görülmüştür. Seramik üzerinde
yapılan tipolojik değerlendirmeler kapların % 61’nin çömleklere, % 39’nun ise
çanaklara ait olduğu ortaya koymuştur 5.
Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi sağlam ve bütün durumda bir seramik
örneğiyle karşılaşılmamıştır. Bu duruma Kalkolitik Çağda bölgede meydana
gelen büyük bir deprem sonucunda mağara tavanının çökmesi ve çok
büyük kalker blokların yerleşim yerinin üzerine göçmesinin etken olduğu
düşünülmektedir. Seramik grubu içinde, bu yılın en ilginç parçası bir kaba
ait hayvan başı protomlu tutamaktır (Resim: 1). Boğa başı biçimli olduğunu
5

2010 yılı seramiklerine ilişkin ilk istatiksel bilgileri veren Ayşegül Aykurt’a teşekkür
ediyoruz.
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düşündüğümüz bu tutamak farklı şekillerde de yorumlanmaktadır. 1985
yılında Karain B Gözü Kalkolitik Çağ tabakaları içinde bulunan boynuzlu
dağ keçisi başı protomlu tutamak6 bir yana bırakılacak olursa, Suluin örneği
kadar mükemmel bir işçilik gösteren bu parçaya ne Höyücek ne de Kuruçay
örnekleri arasında rastlanır.
Buluntular arasındaki önemli bir diğer grup ise yontmataş endüstridir7. Yerel
bir hammadde olan radyolarit bu endüstrinin büyük kısmını oluşturmaktadır.
İthal olarak varlıkları görülen kaliteli çakmaktaşı ve obsidyenden yontulmuş
parçalar ise daha az olmalarına karşın, tüm seviyelerde tespit edilmişlerdir.
Bu çakmaktaşı ve obsidyen buluntular genellikle âletlerden, az miktarda
da çekirdeklerden oluşmaktadır. Teknolojik işlem zincirini oluşturan diğer
parçaların yokluğu dikkate alınarak, bu âletlerin yontulmuş, çekirdeklerin
de hazırlanmış olarak mağaraya getirildikleri söylenebilir. Bu grup içindeki
âlet taşımalıkları genellikle baskıyla yongalanmış dilgilerdir. Radyolarit grup
içinde ise dilgi ve dilgiciklerin yanı sıra yonga üretimi de dikkat çekicidir.
Hatta doğrudan yongalanan çekirdeklerin bir kısmının üzerinde hem yonga,
hem dilgi hem de dilgiciklere ait negatif izler bir arada bulunmaktadır.
Endüstri grubu içindeki çekirdeklere genel olarak bakıldığında; tek (Resim 2:
1) ve iki kutuplu (Resim 2: 2) dilgi, dilgicik çekirdeklerinin (Çizim 3: 2-5) yanı
sıra, disk biçimli yonga çekirdekleri de (Resim 2: 3) karşımıza çıkmaktadır.
Âletler içinde en göze çarpan tipler, keski ağızlı yatay ok uçlarıdır (Çizim
4: 1-13; Resim: 3). Taşımalıkları genellikle dilgi olan orak elemanları (Çizim
5: 5-9), çok çeşitli alt tiplerle karşımıza çıkan ön kazıyıcılar (Çizim 6: 5-12;
Resim 2: 8-9), sap formu oluşturulan (Çizim 4: 22-23; Çizim 5: 2; Resim 2: 4-5
) ya da oluşturulmayan (Çizim 5: 3-4) düzeltili dilgiler, düzeltili yongalar,
sırtlı dilgiler (Çizim 6: 1-4), çontuklu (Çizim 4: 18,19) ve dişlemeliler (Çizim
5: 1), taş delgiler (Çizim 4: 20,21,24-26; Resim 2: 6-7) ile mikro ve makro uçlar
(Çizim 6: 13-15), pièces esquillée ve ikili âletler çeşitli oranlarla temsil edilirler.
Mikrolitler içinde ise geometrik olmayan düzeltili formlar az olmakla birlikte
varlıklarını gösterirler (Çizim 4: 14-17).
6
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Albrecht,G., 1988: 25.
Yontmataş materyalin çizimleri, Zehra Fürüzen Taşkıran tarafından yapılmıştır. Kendisine
teşekkür ediyoruz.

Yontmataş endüstrisi grubu içinde bulunan iki form dikkat çekicidir.
Bunlardan ilki, 2 tipik örneği bulunan ve özellikle Orta Paleolitiği karakterize
eden Levallois çekirdekler (Çizim 3: 1), diğeri ise Üst Paleolitik Dönemin
karakteristik parçaları arasında yer alan ve almaşık düzeltili tiplerden oluşan
Dufour dilgicikleridir (Çizim 4: 17). Paleolitik dönemleri karakterize eden
parçaların varlığı ile ilgili olarak akla ilk gelen olasılık, Suluin Kalkolitik Dönem
sakinlerinin, yakın çevreden belki de Karain Mağarası’ndan çeşitli amaçlar için
bu parçaları taşımış olduklarıdır. Suluin’e çok yakın olan Öküzini Mağarası’nda
ve yine yürüme mesafesindeki Karain Mağarası B Gözü’nde de kazılan bazı
seviyelerde daha eski dönemlere ait materyalin varlığı ile karşılaşılmıştır8. Bir
diğer olasılık, özellikle Dufour dilgicikleri açısından bir gelenek devamlılığıdır.
Bu parçaların, mağaranın henüz kazılmayan alt seviyelerinden çeşitli
etmenlerle Kalkolitik seviyelere taşınmış olmaları da olasılıklar içindedir ki, bu
durum Suluin Mağarası’nda gün ışığına çıkmayı bekleyen Paleolitik kültürlerin
habercisi olması açısından oldukça heyecan vericidir.
Kemik buluntular arasında bızlar (Resim 4: 2-3), iğne uçları, spatül (Resim
4: 1) ve şiş (Resim: 5) gibi işlenmiş parçalar bulunmaktadır. Bazı kemik âletler
yoğun bir şekilde ateşe maruz kalmışlardır (Resim 4: 1,3; Resim: 5). Bu durum
bilinçli bir uygulamanın işareti olabilir. Kırılgan olan kemiği ateş kullanarak
sertleştirip dayanaklılığını artırmak daha eski dönemlerden beri kullanılan
bir yöntemdir.
Diğer ilginç buluntular arasında taştan idol (?) benzeri bir parça
bulunmaktadır (Resim: 6). Tam olarak işlevi şimdilik anlaşılamayan bu
parçanın bir benzeri 2009 yılında “A Mekânı” içinden de ele geçirilmişti9.
Süslenme faaliyetleriyle ilgili çeşitli kemik (Resim 7: 1), taş (Resim 7: 2-4 ),
deniz kabukları (Resim 7: 6-8) ve dentaliumdan yapılmış boncuk taneleri de
buluntular arasındadır. Dentalium boncukların kesilerek alındıkları dentalium
çekirdekler de çok fazla ele geçirilmiştir. (Resim 7: 5). Hemen hemen tüm
arkeolojik seviyelerde karşılaşılmış olan sürtmetaş örnekleri arasında ise ezgi
ve öğütme taşları, havanelleri, perdah âletleri bulunmaktadır.
8
9

Özçelik, 2001: 94.
Taşkıran ve diğ., 2011: 430,435.
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VI. SONUÇ
Yaklaşık 1 aylık süreyle yürütülen Suluin Mağarası 2010 yılı arkeolojik
kazıları ilginç sonuçlar vermeye devam etmiştir. Bilindiği gibi Suluin
Mağarası’nda yapılan arkeolojik kazılardan beklentilerimiz başlangıçta
çok farklı idi. Yontmataş âlet örneklerinden anlaşıldığına göre ve çok
yakınındaki Öküzini Mağarası’na komşu olması nedeniyle Epi-paleolitik
kültür katlarına ulaşılması ilk beklentilerimiz arasındaydı. Asıl beklentimiz
ise bu bölgede çok net bir şekilde görülmeyen, aynı zamanda buluntu yerleri
açısından Türkiye’de oldukça kısıtlı görünen bir Üst Paleolitik katlaşımı
yakalamaktı. Bununla birlikte mağara yerleşiminden ilk köy yerleşmelerine
doğru olan süreçte, gerek ekolojik gerekse sosyo-ekonomik açıdan ne gibi
değişikliklerin yaşandığına dair verilerin de bu bölgedeki mağara dolguları
içinden elde edileceğini umuyorduk. Çünkü Karain Mağarası’nın önündeki
geniş traverten ovasında höyük yerleşmeleri bulunmamaktaydı. Nitekim,
Suluin Mağarası’nın Holosen Dönem tabakaları içinde mimarî kalıntılara
rastlanması, hatta sıvalı bir tabanın bulunması ve 2010 yılında bu mimarî
kalıntılara eski bir evreye ait olan yeni bir mekânın daha eklenmesi, Karain ve
çevresindeki mağaraların Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağları yerleşimleri
açısından çok dikkatli bir şekilde araştırılması gerekliliğini bir kez daha
ortaya koymuştur.
Suluin Mağarası kazılarından elde edilen ilk sonuçlar da, yıllardır
dile getirdiğimiz Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı yerleşimlerinin bu
çevredeki mağaralarda aranması gerektiği görüşümüzü desteklemekte ve
doğrulamaktadır. Burada asıl sorgulanması gereken konunun, Göller Bölgesi
Neolitik-Kalkolitik höyük yerleşmelerinin kaynağının nerede aranacağı
sorunudur. Bu sorunun çözümünde Suluin Mağarası kilit bir rol oynamaktadır
ve yapılacak kazıların bu soruna önemli katkılar sağlayacağı kesindir.
Suluin Mağarası çanak-çömlek örneklerinin ortaya koyduğu bir diğer
önemli sonuç da, Orta Kalkolitik Dönem hakkındadır. Kimi arkeologlar
tarafından Anadolu’nun bazı kesimlerinde yaşanmadığı ileri sürülen bu
kültür evresinin Güneybatı Anadolu’da varlığına dair bulgular fazla değildir.
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Elmalı yöresinde birkaç merkezde Orta Kalkolitik Döneme ait olabilecek
çanak-çömlek

bulunduğu

bildirilmiştir.

Suluin

Mağarası

seramikleri

üzerinde Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim elemanlarından
Dr. Ayşegül Aykurt’un yaptığı ilk çalışmaların sonuçlarına göre bu bölgedeki
mağaralarda Orta Kalkolitik Dönemin de yoğun bir biçimde yaşandığı
anlaşılmaktadır.
Suluin Mağarası’nda görülen iskânın sürekli mi olduğu ya da Çubuk
Boğazının kuzeyinde kalan höyük yerleşmelerindeki sakinlerin mevsimlik
göçlerle mi buralara geldiği konusunda bir yorum yapmak için henüz
erkendir. Bu ikinci durum, Bademağacı ve Höyücek gibi yerleşmelerin
yürüyerek günübirlik bir mesafede bulunmalarından dolayı anlamlı gelebilir.
Ancak Suluin’de ele geçirilen seramik örnekleriyle, bu höyüklerin seramikleri
arasında şimdilik bir bağlantı kurmak mümkün görünmüyor. Üstelik hayvan
başı protomlu kapların varlığı da, sürekli bir yerleşimi tercih eden topluluk
ya da ailelerin Suluin’de yaşayabileceklerini akla getiriyor. Çünkü bu tür
kapların mevsimlik göçlerle buraya gelen göçebe toplumların yanlarında
getireceği kaplardan olamayacağı açıktır. Dolayısıyla, Suluin’in kuzeyinde
bulunan Bademağacı, Höyücek gibi höyük yerleşmeleriyle hatta daha
uzaktaki Ege ve Marmara Bölgesi yerleşimleriyle ilişkilerin kurulmasında,
çanak-çömlek parçalarının bize önemli bilgiler vereceğini düşünmekteyiz.
Her ne kadar Kalkolitik tabakalarda kazılar devam ediyor olsa da,
yontmataş işçiliğinin hâlen tercih edilen bir teknoloji olduğu görülmektedir.
Suluin Mağarası kazılarında ortaya çıkan yontmataş malzeme, Paleolitik
ve Epi-paleolitik Çağlarda olduğu gibi, tipolojik açıdan oldukça zengin bir
çeşitlenme göstermektedir. Yontmataş işçiliğinde bölgenin yerel kayacı olan
radyolaritten üretim ön plandadır. Bu tür hammaddeden yapılan yongalama
işlemlerinin mağara içinde gerçekleştirildiği ele geçirilen teknolojik
parçalardan anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bölgeye yabancı olan obsidiyen
ve kaliteli çakmaktaşından yapılmış yontmataş malzeme de Suluin Mağarası
dolguları içinde ele geçirilmektedir. Zira obsidyen ve bölgeye yabancı
çakmaktaşından yapılmış ürünler arasında teknolojik parçalar yok denecek
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kadar azdır. Bu ise obsidyen ve çakmaktaşı gibi hammaddelerin mağaraya ithal
edilmiş olduğunun göstergesidir. Büyük olasılıkla obsidyen ve çakmaktaşı
parçalar ya mağaraya işlenmiş olarak ya da hazırlanmış çekirdekler halinde
getiriliyordu. Bu durum Suluin Mağarası sakinlerinin, en azından obsidyen
malzemeden dolayı, Orta Anadolu ile küçük çaplı ticarî ilişkiler kurduklarını
gösterir. Suluin Mağarası protohistorik seviyelerinin yontmataş malzemesi
üzerinde yapılmaya başlanan bir doktora çalışması, Suluin insanlarının sosyal
davranışları, yaşam biçimleri ve ekonomileri (tarımsal ve ticarî) hakkında
önemli bilgilerin elde edilmesine katkı sağlayacaktır.
Holosen Dönem tabakaları içinde mimarî unsurlara rastlanması
çalışmalarımızı ağırlaştırmaktadır. Saptanan mimarî kalıntıların planları
çizildikten sonra kaldırılması ve daha alt katmanlara geçilmesi 2011 yılı
çalışmalarımız öncelikli amaçlarından biri olacaktır. Suluin Mağarası’nın
Pleistosen seviyelerinde de çok zengin yontmataş kültürlerin saptanacağı
kuvvetle ümit edilmektedir. Bu seviyelere ulaşılmasıyla avcı-toplayıcı yaşam
biçiminden, yerleşik hayata geçiş aşamasına ilişkin daha somut verilere
ulaşılması en büyük beklentilerimiz arasında bulunmaktadır.
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Çizim 1: Suluin Mağarası topoğrafik plan, kazılan kareler.

Çizim 2: Suluin Mağarası, “C Mekânı”
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Çizim 3: Çekirdek örnekleri.

Çizim 4: Yontmataş buluntu örnekleri.
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Çizim 5: Yontmataş buluntu örnekleri.

Çizim 6: Yontmataş buluntu örnekleri.
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Resim 1: Hayvan başı protomlu tutamak.

Resim 2: Yontmataş buluntu örnekleri.
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Resim 3: Keski ağızlı ok uçları.

Resim 4: Kemik âletler.
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Resim 5: Kemik âlet.

Resim 6: İdol (?)
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Resim 7: Taş, kemik ve deniz kabuğundan süs objeleri.
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ÇİNE-TEPECİK 2010 YILI KAZILARI
Sevinç GÜNEL*
Menderes ve güneyinin tarihöncesi dönemlerini aydınlatmayı hedefleyen
Çine-Tepecik kazılarının şu ana kadar verdiği neticeler, bölgeye ait kültürel
yapının şekillenmesine ve daha ayrıntılı tanımlanmasına olanak sağlamıştır.
Kuzey Karia bölgesinde, Çine Çayı’nın belirgin bir derin kavis yaptığı
ovadaki konumuyla Tepecik’te, en erken Geç Neolitik kültürden başlayarak
Geç Tunç Çağı sonuna uzanan yerleşime ait kültür tabakaları, höyükte
belli bir stratigrafik ayrımı ve yapı evrelerini ortaya koymaktadır.1 2010 yılı
*
1

Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.
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kazıları, bu veriler ışığında, Tunç Çağı ve daha erken kültür tabakalarına
ait yerleşmenin yayılım alanının ve mevcut kalıntıların açığa çıkarılmasına
yönelik bir çalışma programı ile devam etmiştir (Resim: 1). Tepecik’te kazıların
aksamadan sürdürülmesinde ve elde edilen neticelerin Anadolu arkeolojisine
kazandırılmasında desteğini esirgemeyen ve kazıların gerçekleştirilmesine
olanak sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, aynı zamanda katkılarından dolayı Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı’na ve her yıl olduğu gibi kazılarımıza destek sağlayan
Çine Belediyesi’ne teşekkür ederiz.2
1. KAZI ÇALIŞMALARI
1.1. Geç Tunç Çağı, II 1
Höyükte M.Ö. 2. binyıla tarihlenen savunma sistemine dayalı yerleşmeye
ait II. kültür tabakasının 1. yapı katı, Geç Tunç Çağının son evresine uzanan
bir kronolojik gelişimi vermektedir (Resim: 2). Höyüğün batısında F/13 ve
G/13 açmalarında yürütülen kazılarda, kuzeydoğu yönünde uzanan 2.20
m. kalınlığındaki sur duvarı takip edilmiş ve G/13 açmasında I-V/c-f plan
karelerde duvara ait 5 m.lik uzantı açığa çıkarılmıştır (Resim: 3-4). Bu alanda,
sura ait batı kenarının iyi korunduğu, doğu kenarının ise, G/13 açmasında IIIII/e-f ve F/13 açmasında VI-X/e-h plan karelerinde tahribata uğramış olduğu
tespit edilmiştir. Bu tahribat, höyüğün kuzeydoğusunda dere taşlarının
oluşturduğu sert tabaka ve aynı zamanda beyaz renkte kil tabakasının
bulunduğu alanda daha belirgindir. Sura ait bu tahribatın, höyüğün hemen
batısında uzanan Çine Çayı’nın taşması ve belli bir dönem de olsa yatağını
değiştirmesiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.3
2

3
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2010 yılı kazı ekibi; Prof. Dr. Sevinç Günel başkanlığında, Arkeolog Hakan Özkan, Restoratör
Ezgi Örgen, Grafiker Okan Cesur, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü doktora
öğrencisi Mert Çatalbaş, yüksek lisans öğrencisi Tuna Çapar ve Hacettepe Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Abdurrahman Coşkun, Cihan Hasman, Sefa Anıl
Cıbır, Nihal Uzun, Halide Filizli, Uğur Arslan, Funda Kılıç, Gamze Çorakçı ve Erzurum
Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi Hilmi Kalyoncu’dan oluşan bir
ekiple gerçekleşmiştir. 2010 yılı kazılarında Bakanlık temsilci olarak Tire Müzesi’nden Pınar
Yakut görev almıştır. Burada Bakanlık temsilcimiz Pınar Yakut’a ve tüm ekip üyelerine kazı
süresince gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
2011 yılı kazı sezonunda, höyükte jeofizik araştırmaları ile ilgili bir ön çalışmanın başlaması

G/13 açmasında, surun daha iyi korunmuş olan batı kenar uzantısına
paralel olmak üzere III-V/c-d plan karelerinde yanmış durumda, sura ait
döküntü kerpiç parçaları bulunmuştur. Söz konusu kerpiçlerin yanı sıra sur
duvarının batısı, kırmızı renkte oldukça sert bir toprak dolgu oluşturmaktadır.
Kerpiçlerin dağınık ele geçirildiği bu alanda, oldukça sık aralıklarla yer aldığı
gözlenen çatı kiremidi mezarlar tespit edilmiştir (Resim: 3-5). Daha önceki
senelere ait kazılardan da bilinen çatı kiremidi mezarlar, Helenistik-Roma
Dönemine uzanan zaman diliminde höyüğün mezarlık alanı olarak kullanım
gördüğünü göstermişti.4 Bu mezarlara ek olarak, 2010 yılı kazılarında açığa
çıkarılan mezarlardan ilki, G/13 açmasında II/a-b plan karesinde bulunan G
9 mezarıdır (Resim: 5). Her iki yanda ve dar kenarlarda geniş çatı kiremitleri
ile çevrili olan G 9 mezarında güney-kuzey doğrultusunda, çocuk yaştaki
bir bireye ait iskelet açılmıştır. 0.80x0.35 m. boyutlarında olan bu mezarda
herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır. Aynı alanda açılan diğer mezar,
IV-V/a-b plan karelerde yan yana üç geniş çatı kiremidinin yerleştirilerek
oluşturduğu ve ölçüleri yaklaşık 1.80x0.60 m. olan G 10 mezarıdır (Resim:
3-4). Ancak bu mezarda, sadece yetişkin bir bireye ait ayak kemikleri
korunmuştur. G/13 açmasında tespit edilen bu mezarların yanı sıra III/ b-c
plan karelerde açılan ufak boyuttaki diğer bir çatı kiremidi mezarda, iskelete
ait herhangi bir kemiğe rastlanmamıştır. Aynı alanda, kuzey açma kenarına
giren çatı kiremitleri ise, kuzey yönünde genişleyen bir mezarlık alanına
işaret etmektedir (Resim: 3-4).
Höyüğün stratigrafik ayrımında, Geç Tunç Çağı yerleşmesine ait II 1
kültür tabakasının mimarî kalıntıları, güney ve doğu yönünde genişleyen bir
yerleşim planını ortaya koymuştur. Şu ana kadar gerçekleşen kazılar ışığında
mevcut mimarî, surla çevrili içinde depo yapılarının da yer aldığı bir yerleşim
biçimini yansıtmaktadır.5 2008-2009 yılı kazılarında J/12 ve K/12 açmalarında
kısmen açığa çıkarılan ve ‘magazin’ olarak adlandırdığımız büyük depo

4
5

planlanmıştır. Kiel - Christian Albrechts Üniversitesi Jeofizik Bölümü’nden oluşan bir ekibin
yürüteceği bu inceleme ile höyük üzerinde tespit edilen bu aşınma ve tahribatlarla ilgili daha
ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecektir.
Günel 2006: 20, Res. 1; Günel 2007: 232, 240-241; Günel 2008b: 74, 80, Res. 5; Günel 2009: 229,
Res. 4.
Günel 2010: 28, Res. 4; Günel 2011c.
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yapısının güneyindeki çalışmalar, 2010 yılında gerçekleşmiştir. Öncelikle
bu yapının güney uzantısının takip edilerek tam boyutlarının elde edilmesi
amacıyla kazılar, K/12 – K/13 ve L/12 v- L/13 açmalarında genişleyerek
devam etmiştir. K/12 açmasının X/h-i; K/13 açmasının ise, X/a plan
karelerinde bu yapıya ait güney duvarın 4 m.lik uzantısı açığa çıkarılmıştır.
Güney duvarda her iki uzun kenarı boyunca orta büyüklükte taş sıralarının
yer aldığı araların ise, daha ufak boyutta taşlarla sıkıştırıldığı bir duvar örgü
tekniği görülmektedir. Yapının daha önceki senelerde açılmış olan özellikle
kuzey ve batı duvarlarında uzun kenar boyunca diklemesine yerleştirilmiş
plâka görünümlü levha taş sıralarının oluşturduğu örgü sistemi güney
duvarda uygulanmamıştır. Yapıya ait güney duvarda, kenarlarda iri taşlar,
iç duvar örgüsünde ise, daha ufak boyutta düzensiz taşlar görülmektedir.
2010 yılı kazı çalışmalarıyla tam planı elde edilen bu yapı, kuzey-güney
doğrultusunda 16.50 m. uzunluğunda ve 4.00 m. genişliğinde dikdörtgen bir
plan ortaya koymuştur (Resim: 2). K/12 açmasının II-IV/e-g plan karelerinde
yürütülen kazılarda, bu yapıyla bağlantılı kap parçalarına rastlanmıştır. Bu
kaplar, 2009 yılı kazılarında da ele geçirilen ve yapının batı duvarının tahribat
gördüğünü ve yapı içinde pithos ve kap parçalarının yanmış taban üzerinde
güneybatı yönünde sürüklendiğini gösteren kalıntıların uzantısıdır.6 Yapının
güneybatı doğrultusunda takip edilen bu kapların buluntu durumları, söz
konusu tahribatın geniş bir alana yayıldığını göstermektedir. 2010 yılında
ele geçirilen kaplar arasında sığ tabaklar ve Batı Anadolu 2. binyılın seramik
geleneğinden tanınan kâseler görülmektedir (Resim: 6). Bir arada ve kırık
durumda bulunan kap parçaları, K/12 açmasında IV-VII/a-f plan karelerdeki
taş platformun alt seviyelerinde devam etmektedir. Bu kap parçaları arasında
Tepecik II 1 kültür tabakasının zengin bir grubunu veren sığ/yayvan tabaklar
devetüyü seramik grubuna ait olup depo yapılarında ele geçirilen tabaklar
gibi yoğun yangın izlerini taşımaktadır. Ayrıca “S”-profil veren kâse ve
yuvarlak gövdeli çanaklar, II 1’e ait kırmızı ve kırmızımsı-devetüyü seramik
grubunun özelliklerini vermektedir.

6
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Günel 2011: 70-71, Res. 3-8.

Burada tespit edilen mimarî kalıntılar ve kapların buluntu durumu, Geç
Tunç Çağına ait iki evreli bir yapılaşmayı göstermiştir. Bu ayrıma göre, üst
evre olan II 1a, taş platform ve benzer seviyelerdeki, 2007-2008 yıllarında
çalışılan surla bağlantılı depo yapısı üzerinde açılmış olan kalıntılarla
paralellik gösterir. Öte yandan gerek surla bağlantılı depo yapısı gerekse
magazin olarak tanımlanan yapı ise, Geç Tunç Çağının alt evresine ait olan II
1b’nin mimarî kalıntılarını oluşturmaktadır. Bu alandaki stratigrafik ayrıma
göre, II 1b evresine ait kalıntılar, L/12 ve L/13 açmalarında genişleyen
kazılarla takip edilmiştir. Magazinin güneyinde, L/12 açmasının, III-VII/h-i
plan karelerinde, bir yapının kuzeybatı köşesine ait olduğu anlaşılan duvar
kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Böylece güney yönünde genişleyen kazılar, II
1b evresine ait diğer bir yapının varlığını ortaya koymuştur. Buradaki mimarî
kalıntılardan III-IV/h-i plan karelerinde, doğu-batı yönünde yaklaşık 2
m.lik bir uzantısı açılan duvar, kuzeyden ufak taşların oluşturduğu kısmen
korunmuş döşemeyle sınırlıdır. Kuzey duvarında iri boyuttaki taşların yanı
sıra orta ve ufak boyutta taşlardan oluşan bir duvar görülmektedir. Yapının
kuzeybatı köşesini oluşturan diğer duvarın, IV-VII/h-ı plan karelerinde,
kuzey-güney doğrultusunda, yaklaşık 4.50 m.lik bir uzantısı korunmuştur. Bu
duvar, magazin yapısının kuzey ve batı duvarlarında gözlendiği gibi her iki
uzun kenarda ince-uzun taşların yer aldığı bir örgü sistemine sahiptir. Bu yapı
içinde, kuzey duvarına dayanan boya bezeli bir Miken kâsesi bulunmuştur.
Bu kâse üzerinde uygulanan dalga bezek, höyüğün güney kazı alanında daha
önceki senelerde ele geçirilen dalga bezekli Miken kâseleriyle benzerdir.7 Söz
konusu alanda L/12 açmasının V/f-h plan karelerinde ise, köşe yapan yapıyla
bağlantılı olduğunu anlaşılan doğu-batı doğrultusunda taş uzantıları tespit
edilmiştir. Bu alanda ele geçirilen seramik buluntuları arasında ince ve orta
nitelikte, devetüyü seramiğin yanı sıra aralarında figüratif örneklerin de yer
aldığı boya bezeli yerli Miken kap parçaları süsleme stili açısından Geç Hellas
III C erken ve orta evrelerinin seramik geleneğini yansıtmaktadır. Burada
kratere ait bir parça üzerinde, bir avcı tasvir edilmiştir. Bu figür, Kalapodi’den
bir krater üzerindeki figürle çok yakın bir benzerlik gösterir.8 Söz konusu bu
yapının hemen batısında, IV-VII/d-h plan karelerinde daha çok döküntü
7
8

Günel 2010: 35-36, Res. 11-14.
Mountjoy 1999: 815, Res. 325:28.
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nitelik taşıyan taşlar ve taş aralarında VI-VII/g-h plan karelerinde ise, büyük
baş hayvana ait kemiklere rastlanmıştır. Bu alanda, belirgin yoğunlukta ve
bir arada hayvan kemiğinin bulunmuş olması, bu kesimin daha çok günlük
yaşama dönük bir kullanıma sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu alanda,
hayvan kemiklerinin yanı sıra L/12 açmasının VII/d plan karesinde, bir arada
14 adet farklı boyutlarda pişmiş toprak ağırlık ele geçirilmiştir. (Resim: 7).
L/12 açmasının VI-VII/d plan karelerinde üst üste ve küme hâlinde bulunan
bu ağırlıklar, VI/d plan karesinde açığa çıkarılan bir duvarla ilişkili olup
mevcut kalıntılar, II 1 b evresine ait günlük yaşamla bağlantılı bir yapılaşmayı
desteklemektedir.
Geç Tunç Çağı yerleşmesinin güney yönünde genişlediğini gösteren bu
kalıntılar, M/12 açmasında takip edilmiştir. 2006 yılı kazılarında açmanın
VI-X/f-i plan karelerinde çalışılmış, 2010 yılı kazılarında ise, açmanın kuzey
yarısında olmak üzere I-V/f-i plan karelerinde genişleyerek devam edilmiştir.9
2006 yıllarına ait çalışmalarda M/13 açmasının I-V/a-b plan karelerinde
tespit edilen beyaz küllü alanın10 batı yönünde, M/12 açmasını da kaplayacak
şekilde yayıldığı gözlenmiştir. Bu alan, Geç Tunç Çağı yerleşmesine ait
daha önceki yıllarda da vurgulanan yangınla ilgili tahribatı açık bir şekilde
ortaya koymakta ve yangının güney yönünde çok daha etkin olduğunu
göstermektedir. Yangın izleri, L/12 açmasında güney açma profilinde kalın
siyah renkte bir hatla izlenirken, güney kazı alanında M/12 açmasının kuzey
açma profilinde ise, oldukça kalın beyaz kül tabakasına dönüşmektedir.
Bu izler çok net olarak, II 1b evresine ait yerleşmenin büyük bir yangınla
tahribata uğradığını göstermiştir. Bu alana ait bronz bir ok ucu ve seramik
buluntuları arasında ise, önemli bir grubu, Miken boya bezeli derin kâse ve
krater parçaları oluşturur. Miken boya bezeli seramik geleneğinde, Geç Hellas
III B ve Geç Hellas III C erken ve orta evrelerinin bezeme stilini yansıtan bu
örneklerin yanı sıra üzerinde figüratif süslemenin yer aldığı kap parçaları,
Tepecik’te Miken figürlü kapların zengin bir repertuvara sahip olduğunu
kanıtlamaktadır. Burada ele geçirilen kratere ait bir parça üzerinde, bitki ile
9 Günel 2008b: 73-75.
10 a.g.e., 74.
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keçi tasvirinden oluşan resimsel anlatım, Kıt’a Yunanistan’da Mycenae ve
Perati merkezlerine ait ‘pictorial stil’ grubu kaplarıyla paralellik göstermekte
ve Geç Hellas III C orta evresine tarihlenmektedir.11

1. 2. Orta Tunç Çağı, II 2
Geç Tunç Çağı yerleşmesinin batısında K/11 ve K/12 ve güneyinde, M/12
açmalarında gerçekleşen derinleşme çalışmaları, Orta Tunç Çağı malzemesi
veren II 2 kültür tabakasının kalıntılarını ortaya koymuştur. K/12 açmasında,
VII-IX/ı-i plan karelerinde daha çok yassı-düzgün taşların oluşturduğu
duvar kalıntılarıyla aynı seviyelerde ele geçirilen kırmızı ve devetüyü
seramik grubuna ait kap parçaları, Orta Tunç Çağı malzemesine aittir. Benzer
kaplar, batı yönünde K/11 açmasında genişleyen kazı çalışmalarıyla takip
edilmiştir. Kırmızı astarlı seramik gruplarının geldiği bu alanda, V-VI/f-h
plan karelerinde kuzeybatı-güneydoğu yönünde yaklaşık 65 cm. kalınlığında
bir duvar tespit edilmiştir. Bu duvarın kuzeyinde ve güneyinde ise, III-VII/
f-h plan karelerinde yayılan pithos parçalarına rastlanmıştır. Yer yer yanmış/
kömürleşmiş ağaç izlerinin belirgin olarak tespit edildiği bu alanda, VIII/ı-i
plan karelerinde aynı kaba ait kırılmış durumda bulunan kap parçaları
ele geçirilmiştir. Bu parçalar, orta nitelikte, kırmızı, kırmızımsı-devetüyü
seramik grubunun kâse ve testi tipi kaplarına ait olup malzeme-teknik
ve form açısından Batı Anadolu’nun Orta Tunç Çağı seramik geleneğinin
malzemesini vermektedir.12 Höyükte II 2 kültür tabakasına ait bu kalıntıların
güney uzantısı, M/12 açmasında V/d-e plan karelerinde tespit edilen yarısı
korunmuş ve dik durumda iri bir pithosun yer aldığı alana uzanmaktadır. Bu
iri pithosun ‘silo’ işlevi gördüğü düşünülmektedir (Resim: 8). Sözü edilen bu
silonun çevresi ise, kırmızı renkte sert kerpiç toprakla sınırlıdır. Bu kerpiç
alan, yaklaşık III-V/c-e plan karelerini kaplamaktadır. Pithosun dip kısmının
kırmızı renkteki bu kerpiç dolguya oturtulduğu anlaşılmaktadır.
11 Crouwel 2006: 16, Res. 4; Crouwel 2007: 78, Res. 15. Çine-Tepecik Miken boya bezeli
seramiğini de kapsayan ‘Çine-Tepecik: New Contributions on Late Bronze Age Cultures in
Western Anatolia‘ başlıklı bir çalışma, yayına hazırlanmaktadır.
12 Günel 1999a; Günel 1999b.
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1. 3. Erken Tunç Çağı, III / Mezarlar
Höyüğün batısında yürütülen kazılarda, II 2 kültür tabakasının alt
seviyelerinde tespit edilen mezarlar ise, yerleşmenin hemen batı yamacında,
daha erken döneme ait bir mezarlık alanının varlığını ortaya koymuştur
(Resim: 9).13 Bu mezarlardan K/11 açmasının IV/i plan karelerinde açığa
çıkarılmış olan G-11 No.lu mezara ait bireyin 3-4 yaşlarında bir çocuk olduğu
ve Paleopatolojik incelemede herhangi bir patolojik duruma rastlanmadığı
tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda, yarı hocker tarzı gömme geleneğini
yansıtan bu iskeletin hemen sol omuz hizasında ise, gaga ağızlı bir testi mezar
eşyası olarak bulunmuştur (Resim: 10). Koyu gri renkte astarlı ve parlak
perdahlı bir yüzey işlenişine sahip olan bu testi, malzeme-teknik ve form
açısından Erken Tunç Çağı özelliklerini vermektedir. K/11 açmasında ikinci
mezarda, geniş boyuttaki iki çömleğin ağız ağıza yerleştirilerek yine küçük
bir çocuğa ait gömünün gerçekleştirildiği görülmüştür. Yaş tayini sonuçları
bireyin yaklaşık 3 aylık olduğuna işaret etmektedir. G-12 No.lu bu mezarda,
batı-doğu doğrultusunda ve hocker tarzındaki bu iskeletle ilgili korunma
durumu kötü olduğu için patolojik inceleme sınırlı olarak yapılabilmiş ve
eldeki kalıntılarda patolojik bir duruma rastlanmamıştır. Gri renkli seramik
grubuna ait yuvarlak gövdeli çömleklerin oluşturduğu bu mezarda, G-12
No.lu iskeletle birlikte herhangi bir mezar eşyası ele geçirilmemiştir. K/11
açmasında tespit edilen üçüncü mezar, VII/f-g plan karelerinde açılmış
olan G-13 gömüsüne aittir. Doğu-batı doğrultusunda oldukça iri boyutta
olan pithosun yarısı korunmuştur. Mevcut korunan kısmına göre pithos,
oval gövde formuna sahip, silindirik boyunludur. Buna göre, pithosun doğu
yönünde yer alan ağız kısmı kalın cidarlı bir pithos parçasıyla kapatılmıştır.
G-13 No.lu iskeletin kafatası çok fazla tahrip olsa da, pithosun boyun kısmında
yer almaktadır. Öte yandan iskelete ait diğer kemikler pithos gövdesinin orta
kısmında bir arada bulunmuştur. Antropolojik incelemeler, G-13 No.lu bireyin
genç erişkin bir kadın olduğunu göstermektedir. G-13 No.lu mezarda iki kap
13 K/11 açmasında, G-11; G-12 ve G-13 No.lu mezarlara ait antropolojik incelemeler, kazı
ekibimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Dr. Ali Metin
Büyükkarakaya tarafından yapılmış ve iskeletlerle ilgili bir ön rapor hazırlanmıştır. Kendisine
vermiş olduğu bu bilgiler nedeniyle teşekkür ederiz.
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ölü hediyesi olarak ele geçirilmiştir. Bunlardan biri, kafatasının üst kısmında
pithosun ağız kenarında ele geçirilen kulplu bir fincan; diğeri ise, pithosun
boyun kısmının hemen kuzey kenarında bulunan silindirik boyunlu ve
yuvarlak gövdeli bir testidir. G-11; G-12 ve G-13 No.lu mezarların bulunduğu
alanda, benzer derinliklerde ele geçirilen seramik buluntuları, malzemeteknik ve form açısından Erken Tunç Çağı seramik geleneğinin özelliklerini
vermektedir. Kap parçaları arasında en yoğun grubu, koyu gri renkte astarlı
ve parlak perdahlı çanak parçaları oluşturmaktadır. Bu parçalar içe eğik, basit
ağız kenarlı örnekler olup Batı Anadolu M.Ö. 3. binyıl kap repertuvarından
bilinen formlarıyla dikkati çekmektedir. Bu alanda, seramiğin yanı sıra,
şematik idoller, mermer bilezik ve serpantinden bir amulet söz konusu bu
mezarlara ait olmalıdır. K/11 açmasında henüz 5x10 m.lik çalışılan alanında
açığa çıkarılmış olan bu mezarların, Erken Tunç Çağı başı ya da Geç Kalkolitik
Çağ sonuna uzanan bir kronolojide değerlendirilmesi, önümüzdeki yıllarda
genişlemesi planlanan kazı alanıyla netlik kazanabilecektir.

2. DEĞERLENDİRME
Çine-Tepecik, bulunduğu bölgede tarihöncesi kültürlerin aydınlatılmasına
yönelik arkeolojik verileri oldukça kısa bir sürede bilim dünyasına kazandıran
bir merkez özelliğini taşımaktadır. Kazılarda daha önceki senelerde tespit
edilen çatı kiremidi mezarlar, höyüğün geç dönemlerde mezarlık alanı
olarak kullanım gördüğüne işaret etmiştir. 2010 yılı kazılarında açığa
çıkarılan çatı kiremidi mezarlar ise, Helenistik-Roma Dönemine uzanan
süreçte batı ve kuzeybatı yönünde genişleyen bir mezarlık alanının varlığını
desteklemektedir. Öte yandan M.Ö. 2. binyıla tarihlenen kültür kalıntıları,
savunma sistemine dayalı bir yerleşim modeline ışık tutmuştur. Bu bağlamda,
II 1 kültür tabakası, höyükte Geç Tunç Çağı yerleşmesinin gelişmiş bir kent
yapısı olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle Geç Tunç
Çağı yerleşmesinde daha çok depolamaya yönelik mimarî kalıntılar ve ele
geçirilen son derece zengin seramik buluntuları, Çine-Tepecik’in bulunduğu
bölgede ekonomik anlamda güçlü bir yerleşim olduğunu göstermektedir.
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Ayrıca II 1 kültür tabakası, Tepecik merkezinin bölgelerarası ilişkilerini
kanıtlayan seramik ve mühür baskısı buluntularıyla öne çıkmaktadır. Höyükte
Orta Tunç Çağı yerleşmesine ait kanıtlar, II 2 kültür tabakasında daha çok
günlük yaşamın varlığına işaret eden mimarîyi ve buluntuları vermiştir. 2010
yılı kazılarında elde edilen diğer bir netice ise, Erken Tunç Çağı başına uzanan
mezarların tespit edilmesidir. Bu mezarlar, pithos ve çömlek mezar geleneğine
ait örnekleriyle dikkati çekmektedir.
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Resim 1: Çine-Tepecik topoğrafik plan ve 2010 yılında çalışılan açmalar
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Resim 2: K/11-K/12 ve L/11-L/12-L/13 açmaları, II 1
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Resim 3: G/13 açması, çatı kiremidi mezarlar
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Resim 4: G/13 açması sur duvarının kuzeydoğu uzantısı ve çatı kiremidi mezarlar
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İZMİR’İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI
YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ-2010
Zafer DERİN*
Yeşilova Höyüğü İzmir’in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından
beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, başkanlığımız
altında,
Bornova

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, İzmir Büyük Şehir Belediyesi,
Belediyesi

ve

Ege

Üniversitesi

Rektörlüğü’nün

desteğiyle

gerçekleştirilmektedir. 28 kişilik bir ekip ve 26 kişilik işçi grubuyla 18/06/2010
tarihinde başlanan Yeşilova Höyüğü 2010 yılı kazı çalışmaları 31/08/2010
tarihinde sona ermiştir1. Bakanlık temsilcisi olarak Manisa Müzesi’nden Nur
Soyer görevlendirilmiştir.
Yeşilova Höyüğü çalışmaları salt bir kazı çalışmasından çok birçok faaliyet
ve projeyi de içeren geleceğe yönelik planlı bir kamusal alan olması yönünde
gelişme göstermektedir. Kazı çalışmalarına başlarken temel hedeflerimiz;
-Yeşilova Höyüğü’nün yayılımını ve tabakalarını saptamak,
-Alanı koruma altına alıp gelecek kuşaklara sağlam aktarılmasını sağlamak,
-Kentin içinde kent kültürünün doğduğu alanı yurt içinde ve dışında
tanıtmak.
-Kentin içinde turizme hizmet edebilecek , arkeolojik alan kazandırmak,
-Tarih öncesi dönemine ait bulguları toplumun ilgisini çekebilecek şekilde
farklı bir anlayışta anlatmak ve sergilemekti.
*
1

Yar.Doç.Dr.Zafer DERİN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Böl. 35100-Bornova
–İzmir / TÜRKİYE. www.yesilova .ege.edu.tr
2010 yılı kazı çalışmalarında özverili çalışmaları nedeniyle ekip üyelerimizden, Tayfun
Caymaz, Filiz Ay, Hale Erkan, Şahin Menteşe, Serdar Çetin, Behiye Begüm Tütüncü, Eda
Aytekin, Yağmur Yıldırım, Mehtap Öztürk, Gülcan Faika Ülvay, Nilüfer Kaçamak, Nigar
Kutlu, Gurbet Engin, Canan Koyuncu, Meryem Kızıl, Bilge Paşin, Pırıl Dikmelik,Merve
Tevkür, İrem Şükran Konuşkan, Fikret Aksoy,Gökhan Samaroz, Emre Baytan. Gökhan
Baykuş, İbrahim Hatem Çolak, Mehmet Alabaş, Özge Bozkurt, Esra Aydın, Firdevs Beyhan,
Burcu Güneyli ve Ali Yıldırım’a içten teşekkür ederim.
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Bu nedenle 2010 yılında Yeşilova Höyüğü çalışmalarını ; kazı, eğitim ,
altyapı , çevre düzenlemeleri ve yayın başlıkları altında toplamak mümkündür.

KAZI ÇALIŞMALARI
Yeşilova Höyüğü kazıları, çalışma programına uygun olarak

II , III

No.lu alanlar ile VI No.lu Alan (Yassıtepe alanı ) olmak üzere üç ayrı yerde
sürdürülmüştür.

II No.lu Alan
II No.lu alanda kuzey ve güneyde yer alan iki ayrı açmada, IIa ve IIb’de
çalışılmıştır (Plan)

II a Alanı
Kazı çalışmalarına IIa alanındaki K11 plan karesinde başlanmıştır
(Plan). Bu alanda çalışmadan amaç, 2009 yılında 1 No.lu yapının güneyinde
köşesi kazılan 2 No.lu yapıyı ortaya çıkarmak ve varsa diğer başka yapıları
da tespit etmekti. Bu nedenle 19.00 m. seviyesinden itibaren K 11 a-e plan
kareleri kazılmıştır. Yaklaşık 18.50 m. seviyesinden itibaren Neolitik yapının
duvarları açığa çıkmaya başlamıştır. Bu mekânın da 1 No.lu mekân gibi diğer
yapılardan ayrı olarak dikdörtgen planda inşa edildiği anlaşılmıştır. Doğubatı yönündeki 2 No.lu mekân dıştan dışa 6.00x4.20 m. boyutlarındadır. Giriş
kuzey uzun duvarların ortasında yer alır. Kapı kenarındaki söve taşı, ahşap
bir kapının varlığını işaret eder. Mekânın batı yarısı, 1 No.lu mekânda olduğu
gibi taş dolgulu platform şeklinde düzenlenmiştir. Mekânın güneyinde midye
kabukları yığınının olması pişirme işlerinde kullanılan basit ocağın varlığını
ortaya koymuştur.
Mekânın duvarları

0.70-0.80 m. kalınlığında tek sıralı orta boy kaba

taşlardan yapılmış temellerin üzerine oturmaktadır. Yapının içinde herhangi
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bir bölme olmamasına karşın kuzeydoğu köşenin, öğütme işlerinin yapıldığı
mutfak niteliğinde kullanıldığını söylemek mümkündür. 2 No.lu mekânın
güneybatısında üçüncü bir mekânın köşesi çıkarılmaya başlanmıştır (Plan).
Bu mekânın da 0.60-0.70 m. kalınlığında orta boy taşlardan yapılma temelleri
mevcuttur.
Alanın güneydoğusunda K10a plan karesinde

geç dönemde açılmış

bir kuyu kalıntısı yer alır. Mekânların doğu kesimlerindeki geniş boşluklar
içinde fırınların da yer aldığı açık işlik alanları şeklinde düzenlenmiştir. Bu
alanlarda alt öğütme taşları , dibekler ele geçirilmiştir. Tabaka III-1’den
itibaren Neolitik Dönem keramiği yoğunluktadır. Genel olarak baktığımızda
buluntuların yaklaşık %60’ını keramik, %30’unu obsidyen-çakmaktaşı ve
%20 sini deniz hayvan kabuğu/kemikler oluşturur.
Bu alanda L10 plan karesinde de çalışılmış, doğu bölümünde yanmış
kerpiç döküntüsünden oluşan yığın ortaya çıkarılmıştır. Neolitik kalıntılar
içinde çok sayıda balta, ezgi taşı, havaneli, perdah taşı ele geçirilmiştir.
Alanın genelinde 3 mekân açığa çıkarılmıştır (Plan). Mekânlar taş temelli,
dörtgen planlı olup ayrık nizamda inşa edilmişlerdir. Tek odalı yapıların
batıya doğru çekilerek belirli bir sırada inşa edildikleri kapılarının güneye
bakacak şekilde uzun duvarların ortalarına yapıldığı saptanmıştır. Mekân
aralarındaki boşlukların yoğun ezgi ve öğütme taşı kalıntılarından işlik
olarak kullanıldıkları anlaşılmıştır. Mekânların taş temel üst yapısına ilişkin
günümüze fazla bir kalıntı ulaşmamıştır. Ele geçirilen kerpiç blokları kerpiç
döküm şeklinde yapılan ince duvarların varlığını işaret etmektedir. Bu durum
da 60-70 cm.lik taş temeller üzerinde çatısı ağaç direklerle taşınan 10-15 cm.
kalınlığında ince duvarların olduğunu söylemek mümkündür.
IIa alanı K10-11 plan karelerinde Neolitik 3 No.lu yapının üzerinde ve
çevresinde Geç Roma Dönemine ait inhumasyon mezarlar açığa çıkarılmıştır.
Çoğunluğu çocuk gömülerinden oluşan 5 adet kiremitli mezar kazılmıştır.
Tabanlarına çatı kiremiti döşenen mezarların üstüne de kiremitler çatılmıştır.
Erişkin mezarı diğer mezarlara göre farklı gömü şekli ile dikkati çekmiştir.
Aynı mezarda dört bireyin olduğu anlaşılmıştır. Mezarlar Neolitik Döneme

41

tarihlenen duvarların üzerinde 18.30 seviyesindedir. K10 d plan karesinde
saptanan su künkleri ile bütün bu alanının Roma Döneminde mezarlığı ile
birlikte bir çiftlik evi şeklinde kullanıldığını söylemek mümkündür. CO 14
sonuçları MS. 2. yüzyılı işaret etmektedir.

II b Alanı
II b alanında; I 7-8, J7-8 plan karelerinde çalışılmıştır (Plan). Bu alanlarda
toplam 6 tabakanın ortaya çıkarıldığı J8 açmasının güney kesiminde 17.45m.
den 14.20 m. seviyesine kadar inilmiştir. Açmanın üst kesiminde yaklaşık
1m. kalınlığındaki dolgu toprağının altında yaklaşık 30-70 cm. kalınlığında
sel tabakası saptanmıştır. Sel tabakasının hemen altında III.1a tabakasında
(17.10 seviyesinde) döküntü kerpiçler ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 20 cm.
kalınlığındaki kerpiç döküntünün hemen altında 16.95 seviyesinde III.1b
tabakasına ait mimari unsurlar J7 plan karesinde tespit edilmiştir.
Alan içinde yer alan iki ayrı

mekânın kalıntıları kısmen sağlam

durumdadır. 4 ve 5 No.lu mekânlar birbirinden ayrı şekilde yapılmış olup
iki yapı arasında 0.80 metrelik bir boşluk yer almaktadır (Plan). Mekânların
bu özelliği IIa alanındakilerle uyumludur. 4 No.lu mekân yaklaşık 8.00x6.00
m. boyutları ile alandaki III.1a katına ait büyük boyutlu yapılardan biridir.
0.60-0.70 m. kalınlığındaki tek sıralı taş temelin üzerine pise tekniğinde
dökme duvarların yapıldığı düşünülmektedir. Mekânın doğu duvarına
bitişik olarak 0.90x1.00m. boyutlarında bir hücre yer alır. Hücrenin her iki
yanında in situ kapların bulunması burasının depo olarak kullanıldığını
göstermiştir. Orta kesiminde kapı ile ilişkili söve taşı yer alan güney duvarı
8.00m. uzunluğundadır. Mekânların yangın nedeniyle yanarak içe doğru
çökmüştür.
IIa alanındaki üç mekân kalıntısı ile birlikte IIb’ deki yapıların konumu ve
mimari özellikleri ; bu alanda birbirinden ayrı ama yakın inşa edilen yapıların
testere dişi şeklinde radyal düzende sıralandığını ortaya koymaktadır (Plan).
Mekânları kapıları uzun duvarlar üzerinde açılmış olup tamamı güneylerinde
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yer alan avluya açılmaktadır. Avlular mekânlarda yaşayan toplulukların
günlük işlerini yaptıkları, içinde tahıl depolama peteğinin de yer aldığı bir
açık alan şeklindedir.
J8 a açmasında erken katları saptayabilmek amacıyla derinleşilmiş,
15.95m. seviyesinde yer yer kalınlığı 10cm.ye ulaşan bir yangın tabakasına
rastlanmıştır. 15.05-14.65m. seviyelerinde dere yatağı taşlarından oluşan sel
dolgusunun olduğu görülmüştür. En alt tabakaya ait 14.20 seviyesinde ana
toprağa ulaşılarak buradaki çalışma sonlandırılmıştır. Aynı alandan alınan
yanmış ahşap örneklerinden elde edilen CO 14 sonuçları 14.20 m. seviyesine
kadar olan katların MÖ. 5970-5730 tarihlerine verilen III.1a-f evrelerinin ara
katları olduğunu göstermiştir. Böylece höyüğün yayılım alanında güneyde
dere yatağına kenarında Neolitiğin son sürecinin daha uzun dönem içinde
yerleşildiğini ortaya koymuştur.
Bütün bu alanlarda bulunan keramikler

kırmızı, kırmızımsı sarı ve

kızıl kahve astarları ile benzer özellikler göstermektedir. Formlar arasında;
çanaklar, boyunlu çömlekler ve “S” profilli kâseler vardır. Keramik dışında
serpantinden yapılma baltalar (Çizim:1.1), mühür (Çizim:2), çakmaktaşı
kazıyıcı ve kesiciler (Çizim:1.2-3), ok ve mızrak uçları (Çizim:1.4), havanelleri,
ezgi taşları ve öğütme taşları bulunmuştur.

III No.lu Alan
Bu alandaki çalışmalar J 17 karesinde sürdürülmüştür (Plan). 17.35- 16.85
seviyeleri arasında alanın farklı yerlerinde Neolitik Dönem ve Kalkolitik
Dönem keramiği bir arada gelmeye başlamıştır.

Çalışmalarda alanın

güneydoğusunda Kalkolitik Dönem keramiğinin; batısında ise Neolitik
Dönem keramik dolgusunun hâkim olduğu anlaşılmış, mimarî herhangi bir
kalıntıya rastlanmamıştır.
J-17 karesinde alt seviyelere ait tabakaları tespit etmek amacıyla
çalışılmıştır. Alanın batısında krem astarlı keramiklerin ele geçirildiği 16.6516.50 seviyeleri arası ise III/5 olarak belirlenmiştir.
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16.05-15.50 seviyeleri arası ise III.7 tabakası olarak saptanmıştır. 15.85
seviyesinde küllü yanmış bitki parçacıkları, keramik ve hayvan kemikleri
içeren tabana erişilmiştir. Alanın en doğusunda 15.50-15.25 seviyeleri arası
ise III.8 tabakası olarak saptanmıştır. Seviye 15.25’e inildiğinde kültür son
bulmuş bu alandaki çalışmalar sona ermiştir.
2010 yılında geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar, Yeşilova Höyüğü’nde
Neolitik Dönemin başından itibaren yerleşenlerin farklı süreçler içinde
yer değiştirdiğini ortaya koymuştur. Özellikle ‘Neolitik I ve II’

olarak

adlandırdığımız erken ve orta dönemde Höyüğün orta kesiminde, ana toprağın
yükseldiği alanlarda yerleşildiğini, Neolitik III döneminde ise yerleşimin dere
aralarında VI No.lu alana kadar genişlediği, özellikle güneydeki dere kıyısına
doğru alanların daha uzun süreli yerleşildiği anlaşılmıştır. Kalkolitik ve Tunç
Çağlarda belirli alanlarda yoğunluk artmakta, mevzi alanların yerleşim için
seçildiği anlaşılmaktadır. Bu hâliyle Yeşilova Höyüğü Neolitik –Roma süreci
çeşitli evreler dâhilinde 100 dönümlük arazi içinde yayılım göstermektedir2.

2

I. Kültür Katı
A. Bizans-Roma (MÖ.10-MS.290)
B. Demir Çağı (MÖ.1050)
C. Tunç Çağı
		 1. Geç Tunç Çağı
		 2. Orta Tunç Çağı
		 3. Erken Tunç Çağı ..a,b,c
II. Kültür Katı (Kalkolitik)
		 1.Geç Kalkolitik
		 2.Orta Kalkolitik… a,b (MÖ.4340-4170)
III. Kültür Katı (Neolitik)
		 1 a,b,c,d,e,f...... Neolitik III (MÖ.5970-5730)
		2
		 3
		 4
		 5……………..Neolitik II (MÖ.6250-6010)
		 6
		 7
(MÖ.6490-6250)
		 8……………..Neolitik I
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VI No.lu Alan
Yeşilova Neolitik kültürünün dere kolları arasındaki boş alanlara
genişlemesi sonucu, ilk kez Neolitik Dönemin sonunda yerleşilen VI No.lu
alan Yassıtepe’de de çalışmalara başlanmıştır. Yeşilova Höyüğü yayılım alanı
içinde kalan bu alanda Neolitik Dönemden sonra Yeşilova yerleşimcilerinin
Roma Dönemine kadar kesintisiz yerleşmeye devam ettiği bilinmektedir.
Çevresi yeni yapılan yapılarla hızla kapanmaya ve üzeri çöplüğe
dönüşmeye başlayan bu alandaki kültürel sürecin başlangıcını ve Yeşilova
Höyüğü ile olan bağlantısını ortaya koyabilmek için kazı çalışmasına
başlanmıştır. Geç Neolitik Dönem (Neolitik III) kültürünün derelerin
aralarındaki boş alanlardaki yayılımını tespit edebilmek, Yeşilova’da sadece
mezarlığı olan Erken Tunç Çağını incelemek ve çevresini koruma altına almak
için kısa süreli bir çalışma planlanmıştır. Bu amaçla kamu alanı sınırları
içindeki I14 a plan karesinde çalışılmış. I14 plan karesinde 5x5 metrelik
bir açmada 19.00m. seviyesinden itibaren yüzey toprağı alınarak başlayan
çalışmalarda yüzeye yakın alanlarda molozların yoğunluğu dikkat çekmiştir.
19.00-18.60m. seviyelerinde yüzey toprağı kaldırılmış, 18.60m.
seviyesinden itibaren temiz kültür tabakasına inilmiştir. 18.60m. seviyesinde
alanın güney-doğu köşesinde duvar olan bir taş sırası çıkmış ve 17.80m.
seviyesine doğru derinleştikçe yapının devamı gelmiştir. 18.45-18.30 m.
seviyelerinde alanın kuzeybatı köşesinde de güneydoğusundaki gibi bir
taş duvar ortaya çıkarılmıştır. Aynı şekilde bu duvarda 17.80m. seviyesine
kadar devamı gelmiştir. 18.38m. seviyesinde, alanın güneybatı köşesinde
ocak tabanı çıkmıştır. Ocak olasılıkla burada her iki taraftaki duvarlarının bir
kısmı açığa çıkmış olan yapıya ait olmalıdır. Ocak tabanı ve etrafındaki 10 cm.
genişliğinde kireçli taban temizlenerek olduğu gibi bırakılmış ve kuzey kısmı
kazılmaya devam edilmiştir. 18.30m. seviyesinden itibaren kazılan alandan
yer yer küllü ve kireçli tabanlar gelmiştir. Açmanın kuzeyinde 17.95m.
seviyesine kadar yoğun olarak gelen küllü tabanın hemen altında yeni bir
yapı katına ait olduğu düşünülen bir taş sırası ortaya çıkmaya başlamıştır.
Benzer türde keramiklerin ele geçirildiği bu kalıntıların bulunduğu tabaka
17.95 metreden itibaren ikinci kat olarak adlandırılmıştır.
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Açmanın genelinde yüzeye yakın alanlarda ; Erken Tunç, Roma
Dönemlerine ait karışık malzeme ele geçirilmiştir. Ancak Roma Dönemine
ait keramikler oldukça azdır. Bunların dışında kalın ve katkılı pithos parçaları
da yoğun şekilde ele geçirilmiştir. Çıkan buluntuların yaklaşık; %10’u deniz
hayvan kabuğudur. Bunlar; yivli ve yivsiz kum midyeleri, dikenli deniz
salyangozları ve istridye kabuklarıdır. %10’luk kesimin içerisinde yoğunluğu
ikinci sırada olan buluntu grubu ise çakmaktaşları ve obsidyenlerdir.
VI No.lu alanda 18.60-17.60 metre seviyesinde sürdürülen çalışmalar
sonucu iki yapı katına ait keramik, gerek hamur ve yüzey özellikleri, gerekse
formlar bakımından homojen bir yapı ortaya koymaktadır. Küçük taşçıklı
hamura sahip bu keramik, genelde iyi derecede pişirilmiştir. Kap yüzeyleri
daha çok kendinden astarlı olup gerçek astar oldukça nadir görülmektedir.
Açık kapların çok büyük kısmı ile kapalı kapların yaklaşık yarısında yüzeyler
perdahlıdır. İyi/parlak perdahlı kapların oranı %10 civarındadır. Yüzey
renklerinde gri ve kahverengi tonlar yaygındır. Kırmızı tonlar daha az
görülmektedir.
Ele geçirilen keramikler içinde , dışa açılan kenarlı (Çizim:3), içe
kalınlaştırılmış ağız kenarlı (Çizim:4-5), omurgalı çanaklar ve kâseler ile
(Çizim:6), boyunlu çömlekler (Çizim:7) ve gaga ağızlı testiler başlıca formları
oluşturmaktadır.
Çanaklarda deliksiz tutamaklar,
tipli tutamaklar

yandan delikli tutamaklar , makara

ve ağız kenarından yükselen üçgen formlu tutamaklar

görülmektedir.
VI No.lu alan keramiği, Batı Anadolu’nun Kalkolitikten Erken Tunç Çağına
geçiş özelliğini taşıyan keramik grubu ile önemli paralellik göstermektedir.
Gerek İzmir sınırları içinde gerekse İzmir sınırları dışında birçok yerleşim
biriminde paralellerine rastlanan bu tür keramiğin höyüğün yüzeyine yakın
katlarda ele geçirilmesi,

zengin bir Tunç Çağı sürecini işaret eder. Bütün

bunlar höyüğün üstünde Tunç Çağın Orta ve Geç dönemlerini de içeren
bir metreden fazla kalın bir tabakanın tarımsal faaliyetler sırasında tahribata
uğradığını ortaya koymuştur.
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VI No.lu alanda bulunan keramiklerin yakın benzerlerini Batı Anadolu’da
bazı merkezlerde bulmak mümkündür. Keramikler içinde tipik form
gruplarından biri olan içe kalınlaştırılmış ve omurgalı çanaklara (Çizim:4-6)
yakın bölge içinde Bakla Tepe’de rastlanmıştır. İzmir bölgesinde yüzey
araştırmalarıyla saptanmış Höyücek II (Melengiç Sekisi), Hacı Yusuf
Değirmeni3, Altıntepe ve Lembertepe4 gibi yerleşimlerde de benzer keramik
yer almaktadır. Kuzeybatı Anadolu’daki Kumtepe IB4 ve IC1 yerleşimleri ,
Hacılartepe5 ve Hanay Tepe B katı keramiği de6 VI No.lu alan keramikleri ile
paralellikler taşımaktadır. Buna göre iki mimarî katla simgelenen Yeşilova
Höyüğü I.3 a-b katı Kalkolitiğin sonu ve Erken Tunç Çağının başına
tarihlendirilmektedir.
Arazide kazı çalışmalarının 26.08.2010 tarihinde sona ermesinden sonra
koruma ve güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Doğal
olaylara karşı açmalara su girişini azaltmak için açma kenarlarına kanallar
açılmış, bütün açmaların etrafı içi toprak dolu çuvallarla çevrilmiş, mimarî
kalıntılar ve bazı açma duvarları örtülerle kapatılmıştır.
Envanter ve etütlük eserlerin restorasyon ve kayıt işlemlerinin ardından
70 adet envanterlik , 78 adet etütlük eser İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim
edilmiştir.

Jeoarkeoloji Çalışmaları
Yeşilova Höyüğü üzerinde kültürel yayılımı tespit etmek ve Neolitik
Dönem coğrafî özelliklerini saptamak amacıyla Ege Üniversitesi Coğrafya
Bölümü tarafından Prof. Dr. Ertuğ Öner başkanlığında ve Ar. Gör. Aylin
3
4
5

6

T. Caymaz, Yeni Buluntuların Işığında Orta Batı Anadolu Kalkolitik Dönem Kültürü, Ege
Üniversitesi, İzmir 2010: Doktora Tezi, 170, 202-203, Şek.133-135, 140-141.
O.Bostancı ,
Cumaovası Prehistorik Merkezleri, Hacettepe Üniversitesi: Yüksek Lisans Tezi,
Ankara 2002, Lev.I-III, XXXIX-XL, N.Tuna 1990,
”İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 1988”, AST, VII, 279-294, Res.3.
J. W.Sperling, 1976, ”Kum Tepe in the Troad”, Hesperia, 45-4, 305-364., Fig.19-20; Fig.22 ,
M.Korfmann, Manfred – Ç. Girgin – Ç.Morçöl – S. Kılıç , ”Kumtepe 1993: Bericht über die
Rettungsgrabung”, Studia Troica, 4 (1995), 237-289., Abb.23-27; Abb.29-30, E.Eimermann,
“Soundings at Early Bronze Age Hacılartepe”, Anatolica XXX, 2004, 361-418, fig.10,11,12.
A. Schachner, “Der Hanay Tepe und seine Bedeutung für die bronzezeitliche Topographie
der Troas: Die Prähistorischen Funde der Grabungen von Frank Calvert im Berliner Museum
für Vor- und Frühgeschichte.” Acta praehistorica et archaeologica 31(1999):11-19, Abb.3-7.
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Kapsız yönetimindeki bir ekiple delgi sondaj çalışmaları yapılmıştır. Başta
sit alanının uç kesimleri olmak üzere 10 ayrı yerde delgi sondaj tekniğiyle
ana toprağa kadar metre metre toprak örnekleri çıkarılmıştır . Elde edilen
bulgulardan Neolitik yerleşimin 1. derece sit alanı içinde yüzey toprağının
yaklaşık 1 metre altındaki bir sel tabakasından sonra başladığı ve alanının
tamamında çeşitli kalınlıklarda yayılım gösterdiği ortaya çıkmıştır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
19.08.2010 tarihinde Antropolog Dr. Songül Alpaslan Roodenberg kazıya
katılmış

ekibimize

iskeletler üzerinde bir eğitim semineri verip Roma

Dönemi mezarları üzerinde kısa bir çalışma yaparak kazıdan ayrılmıştır.
İsveç Kalmar Müzesi- Bornova Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz
Yeşilova Höyüğü- Zaman Yolculuğu projesi kapsamında eğitim çalışmalarına
bu yıl da devam edilmiştir.

Coğrafya Bölümü ile sürdürdüğümüz bir

TÜBİTAK projesi kapsamında bu kez yetişkinlerden oluşan 40 kişilik bir
ekip ile zaman yolculuğu yapılmış, projenin yetişkinler üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
TRT’nin 2 saatlik Yeşilova Höyüğü canlı yayınında kazı ve eğitim projesi
tanıtılmış, bir aktivite gerçekleştirilmiştir.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Türkiye’de ilk kez bir kazı alanını toplumla buluşturmak ve geleceğe
yönelik planlamak adına Bornova Belediyesi tarafından “Yeşilova Höyüğü
Ziyaretçi Merkezi “, adı altında Sergi Binası- Kazı Evi-Neolitik Köy’ü içeren
ulusal ödüllü mimarî proje yarışması düzenlenmiştir. Uygulamaya yönelik
bu proje ile ilgili olarak 67 proje başvurmuş, bunların içinden bir proje birinci
seçilmiştir. Höyüğün bulunduğu yerde 3. derece sit kapsamındaki kamu
alanında gerçekleştirilecek ve inşası Bornova Belediyesi tarafından üstlenilen
kapsamlı proje ile İzmir’e sergilenebilir prehistorik bir alan kazandırılacaktır.
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Detayları ile örnek bir proje olarak bünyesindeki kazı evi kent içindeki
prehistorik yerleşim üzerindeki bilimsel çalışmalar için gereken alt yapı
sorununu tümüyle halledecektir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra
Bornova Belediyesi tarafından temel atılması planlanan binaların İzmir’in
prehistorik yerleşiminin sergilenmesinde etkisi güçlü olacaktır.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Yeşilova Höyüğü ve çevresi uzun yıllardan bu yana kaçak moloz
dökülmesi nedeniyle kötü bir görünümdeydi. Bu görünümü ve çevre şartları
nedeniyle kent içinde olmasına karşın, insanlar bu alana gelip dolaşamadığı
gibi höyüğe

ulaşmakta zorluk çekiyorlardı. Höyüğün yaklaşım alanını

düzenlemek , ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bornova Belediyesi İzmir
Kalkınma Ajansı’yla (İZKA) Yeşilova Höyüğü Çevre Düzenlemesi projesi
başlatmıştır. Projede otoyolla bağlantıyı sağlayan Neolitik Dönemi çağrıştıran
iki köprü ve otopark ile park alanı düzenlemesi yer almaktadır. Proje ile ilgili
inşaatlara tamamlanarak düzenlemeler bitirilmiştir.

YAYIN ÇALIŞMALARI
Yeşilova Höyüğü ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında yayın çalışmalarına
hız verilmiştir. Bugüne kadar 23 makale yazılmıştır7. 2005-2006 yıllarına ait
bulgular kapsamlı makale niteliğinde basılmıştır. Amacımız toplumu ve bilim
dünyasını hızlı şekilde bilgilendirmektir. Bunun için yayın çalışmalarımıza
ağırlık vermeyi önümüzdeki yıl da sürdüreceğiz.

7

Bakınız. www.yesilova.ege.edu.tr (araştırma)
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Çizim Listesi ve Katalog
Plan: 2 No.lu alandaki Neolitik yapıların planı
Çizim 1: III. kat Neolitik buluntuları
1. Balta, serpantin, uzunluk 19.3 cm., genişlik 6.1 cm., kalınlık 4.1cm.,
Kod:DEB 5481.
2. Dilgi, çakmaktaşı, uzunluk 12.3cm., genişlik 2cm., kalınlık 0.5cm. Kod:
DAP 5394.
3. Kazıyıcı, çakmaktaşı, , uzunluk 5.8cm., genişlik 4.5cm., kalınlık 1.3cm.
Kod: DDN 5467.
4. Mızrak ucu,çakmaktaşı , uzunluk 6.9cm., genişlik 4cm., kalınlık 1.2cm.
Kod: CZY 5366.
Çizim 2: III. kat Neolitik buluntular
1. Mühür, pişmiş toprak,uzunluk 4cm., çap 5.2cm. Kod: DEZ 5508..
Çizim 3: Dışa Açılan Kenarlı Çanak ve Kâseler
1. Ağız çapı 25 cm. Soluk kahverengi, perdahlı. Kod:DGF 25142.
2. Ağız çapı 16 cm. Kırmızı astarlı-perdahlı. Deliksiz tutamaklı. Kod: DFY 24943.
Çizim 4: İçe Kalınlaştırılmış Ağız Kenarlı Çanak ve Kâseler
1. Ağız çapı 18 cm. Soluk kahverengi perdahlı. Kod: DFD 24524.
2. Ağız çapı 16 cm. Siyahımsı gri perdahlı. Kod: DES 24397.
3. Ağız çapı 16 cm. Koyu grimsi kahverengi parlak perdahlı. Kod: DFJ 24627
4. Ağız çapı 16 cm. Siyah parlak perdahlı. Yandan delikli tutamaklı. Kod:
DGF 25145.
5. Ağız çapı 18 cm. Pembemsi kırmızı sade. Ağız kenarından yükselen
tutamaklı. Kod: DFJ 24700.
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6. Ağız çapı 14 cm. Koyu grimsi kahverengi perdahlı. Kod: DFD 24535.
7. Ağız çapı ? Açık kahverengi perdahlı. Makara tipi tutamaklı. Kod: DGF 25147.
Çizim 5: İçe Kalınlaştırılmış Kenarlı Çanak ve Kâseler
1. Ağız çapı 24 cm. Grimsi kahverengi perdahlı. Kod: DGF 25158.
2. Ağız çapı 25 cm. Açık kahverengi perdahlı. Kod: DFY 24973.
3. Ağız çapı 18 cm. Grimsi kahverengi perdahlı. Kod: DFY 24973.
Çizim 6: Omurgalı Çanak ve Kâseler
1. Ağız çapı 23 cm. Açık kırmızımsı kahverengi, yer yer grimsi kahverengi
perdahlı. Ağız kenarından yükselen tutamaklı. Kod: DGF 25158.
2. Ağız çapı 15 cm. Gri perdahlı. Kod: DFY 249..
3. Ağız çapı 15 cm. Koyu kahverengi parlak perdahlı. Kod: DFR 24505.
4. Ağız çapı 14 cm. Siyah parlak perdahlı.Kod: DFJ 24666.
Çizim 7: Boyunlu Çömlekler
1. Ağız çapı 9 cm. Soluk kahverengi parlak perdahlı. İyi nitelikli. Kod: DFY
24990.
2. Ağız çapı 11 cm. Morumsu kahverengi hafif perdahlı. Kod:DFY 24945,
24958, 24963.
3. Ağız çapı 8 cm. Morumsu kahverengi hafif perdahlı. Dikey kulplu. Kod:
DGF 25137.
4. Ağız çapı 8 cm. Kahve parlak perdahlı. Kod: DFD 24537.
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Çizim1: Neolitik küçük buluntular
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Çizim 2: Neolitik çiçek baskılı mühür

Çizim 3: Dışa Açılan Kenarlı çanak ve kâseler
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Çizim 4: İçe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak ve kâseler

Çizim 5: İçe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak ve kâseler
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Çizim 6: Omurgalı çanak ve kâseler

Çizim7: Boyunlu çömlekler
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Plan: Yeşilova Höyüğü Neolitik mimari
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ŞAVŞAT (SATLEL) KALESİ KAZI VE
RESTORASYON ÇALIŞMASI-2010
Osman AYTEKİN*
Bakanlar Kurulu’nun 17.07.2007 tarih ve 2007/12511 sayılı yazılarına
istinaden, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2010 tarih ve 133153 sayılı “Artvin İli, Şavşat
İlçesi, Şavşat Kalesi’nde 2010 yılında arkeolojik sondaj ve kazı yapılması için”
verilen onay doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Söğüt Müzesi Müdürlüğü
uzmanı Abdurrahman Aktaş’ın gözetiminde ve başkanlığımdaki ekipçe
06.07.2010-17.09.2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı; Kültür ve Turizm
Bakanlığı – DÖSİM ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Başkanlığı’nın katkılarıyla yürütülmüştür1.
2007 yılında başlanan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Şavşat Kalesi
kazısının, 2010 yılı kazı sezonunda;

*
1

•

Çevre temizliği,

•

F2, F3, F4, F5, G2, G3, G4, H2 ve H3 plan karelerinin açılması,

Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, Van/TÜRKİYE
Kazımızın gerçekleştirilmesinde katkıları olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez
Müdürlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Batman Üniversitesi Rektörlüğü’ne,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’na, Artvin Valiliği’ne,
Artvin İl Özel İdare Müdürlüğü’ne, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Şavşat
Kaymakamlığı’na, Şavşat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, Şavşat Belediye Başkanlığı’na,
Bakanlık temsilcisi Abdurrahman Aktaş’a, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Besim Özcan’a, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Özkul Fındık’a, Atatürk
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Ali Bayhan’a, Pamukkale Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç.Dr. Turgay Beyaz’a, Jeolog M. Necati Aytekin’e, Tarihçi Tahsin Fındık’a, Sanat
Tarihçisi Fatih Karaca’ya, Sanat Tarihçisi Burhan Gürkan’a, Sanat Tarihçisi Fuat Gülmez’e,
Malî Müşavir A.Sinan Öztürk’e, Öğretmen Hamza Yılmaz’a, Ensar Çiftçi’ye, özverili ekip
elemanlarımıza ve özellikle Sanat Tarihçisi Yeliz Demiröz, Tahsin Korkut, Kadir Atıcı, Taha
Çohaz, Halil Sözlü ile teknik danışman Y.Emre Aytekin’e, Şavşat-Merkez Anadolu Öğretmen
Lisesi Yurdu yetkilileri ve kazımızı ziyaret eden tüm Şavşat’lı kültür dostu hemşerilerimiz ile
şoförümüz Muhibbi Altun’a teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

57

•

Taş ve toprak dolgunun tahliye edilmesi,

•

Rölöve çizimi,

•

Giriş bölümüne ait Çevre Düzenleme Projesinin hazırlatılması,

•

Seramik buluntuların değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Çevre temizliği: Kazı çalışmalarının başladığı 2007 yılında, çalışma
alanının tamamının temizlenmesine rağmen; gerek bölgenin iklim yapısı
ve gerek toprak yapısından dolayı, her yıl kazı çalışmalarına başlamadan
önce kazı alanının yabanî otlar ve çalılıklardan temizlenmesi gerekmektedir.
2009 yılında olduğu gibi, bu kazı sezonuna da, yabanî otlar, çalılıklar ve yıl
içerisinde oluşmuş, kazı faaliyetlerini aksatacak veya engelleyecek durumda
olan her türlü yabancı maddelerin temizlenmesi ile kazıya başlanmıştır
(Resim: 1).
Bu sezon, Kalenin en önemli yapılaşmasını teşkil eden ve geçen yıl kazısı
gerçekleştirilen F Kulesi’nin (H4 plan karesi) çevresinde yoğun olarak
çalışılmıştır (Resim:2).
Bey Konağı / E Yapısı (G2,G3,H2,H3 Plan Kareleri): 2009 yılında kazısı
yapılan ve kalenin günümüze ulaşan mimarî yapılarından biri olan F
Kulesi’nin güneyinde yer almaktadır. Kalenin muhtemelen Bey Konağı
olarak kullanılmış olduğunu düşündüğümüz yapının üst örtüsü ve yan
duvarlarının yıkılması sonucu taş ve toprak yığıntısıyla kaplanmış durumda
ve tanımlanamayacak şekilde günümüze ulaşmıştır. Yapmış olduğumuz kazı
çalışması ile mekândan 4.70 m. toprak ve taş malzeme boşaltılarak kuzeygüney doğrultusunda dikdörtgen plandan oluşan içten içe 7.65x11.70 m.
ölçülerinden oluşan zemine ulaşılmıştır (Resim:3).
Zemine ulaşılan bu mekân içerisinde; doğu tarafındaki beden duvarına
2.70 m, güney duvarına 1.90 m. mesafede zemine gömülmüş durumda 2.00
m. yüksekliğinde, 8 cm. taban çapında, 80 cm. ağız genişliğinde, dış yüzeyi
harçla tutturulmuş moloz taş örgüyle çevrelenmiş şarap depolama küpü
ortaya çıkarılmış ve yerinde koruma altına alınmıştır . Bu şarap küpünün
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hemen yakınında tahribata uğramış durumda 1 adet tandırın varlığına
rastlanmıştır (Resim:4).
Kazı sonrası Bey Konağı hakkında; üç katlı olduğu, zemin katının güney
yönünde giriş kapısı bulunduğu ve surla bütünleşen doğu beden duvarının
yaklaşık 12.50 m. yüksekliğe kadar ulaştığı görülmektedir. Ara katların doğuya
açılan pencereleri dışında nasıl bir plana sahip oldukları bilinememektedir.
Söz konusu yapının, kemerle sonlanan şekliyle anıtsal görünümlü olduğu
ortaya çıkmış bulunmaktadır (Resim:5).
Bey Konağı / E Yapısı Ön ve Yan Mekânları ( F2,F3,G3,H3 Plan Kareleri):
Bey Konağı’nın kuzey duvarı bitişiğinde birbirlerinden 1.50 m.

mesafe

uzaklıkta 2 adet yapıya rastlanmış ve bu mekânlarda kazı sonrası zemine
ulaşılmıştır . Bunlardan batı yönündeki diğerinden daha büyük olup kireç
harç örgülü ve 1.80x3.95 m. ölçülerinde oval plana sahiptir . Diğeri ise
yaklaşık olarak kare planlı olup yapı tekniği bakımından diğer mekâna
benzerdir. Her ikisinin tabanında doğu-batı doğrultusunda uzanan ve bu
mekânları iki kademeli yapan duvar örgüsü bulunmaktadır. Yapıların üst
örtülerinin yıkılmış olması ve yapıyı tanımlayacak içlerinde herhangi bir
bulguya rastlanmamış olmamakla birlikte, kesin olmamakla birlikte mahzen
veya zindan olarak kullanılmış olduğu düşünülmektedir (Resim:6).
Bey Konağı yapısının batı yönünde yürütülen çalışmalar sonucunda; çıkan
mekân (G3 Plan Karesi) içerisinde 2 adet tandır ve 3 adet orta büyüklükte,
kısmen tahribe uğramış küpler tespit edilmiştir. Bu küplerden birisi sağlam
bir şekilde çıkarılmıştır (Resim:7). Diğer 2 adet küp ve 2 tandır gerekli
fotoğraflama ve çizim işlemleri yapıldıktan sonra geçici koruma işlemi
uygulanarak kazı alanında korumaya alınmıştır.
Bu mekânın bitişiğinde çıkan diğer bir mekân (F3 Plan Karesi) 3.50x3.80
m. ölçülerinde ve kare planlı mimarî yapıya sahiptir. Mekânda 1.90 m.
derinliğinde yürütülen kazı sonucu zemine ulaşılmıştır. Yapının zemini
harçlı beton ile kaplı olduğu ele geçirilen kalıntılardan anlaşılmaktadır. Dört
tarafı 40 cm. kalınlığında duvarla çevrili olan mekânda, her yönde duvar ile
bir bütünsellik içerisinde yer ve bir bölümü günümüze ulaşmış olan taş ve
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tuğlalarla oluşturulan hücreler 15x18 cm. boyutlarında ve 30 cm. derinliğinde
raf sıralı bir yapı sunan mimarî elamanlara rastlanmıştır. Mekânın dışa
açılan herhangi bir girişi bulunmamaktadır. Raflar içinde herhangi bir veriye
rastlanmamıştır. Şu aşamada mekânın tam olarak hangi amaçla kullanıldığı
belirlenememiştir (Resim: 8).
D Yapısı Mekânları (F2,G2,H2 Plan Kareleri): Söz konusu mekân, batı
yönünde C yapısıyla, kuzey yönünde ise E yapısıyla bir koridorla birleşen
üçgen formlu bir plana sahip olup yapılan kazı sonucunda mekânlarda
zemine ulaşılmıştır .
Bu mekân içinde güvenlik amaçlı güzergâh takibi için sur üzerine
yerleştirilmiş mazgal pencere ile hemen bitişiğinde günümüze ulaşan planıyla
yarım daire biçimli savunma amaçlı kalelerde savunma etkisini artırmak ve
rahat karşı savunmaya geçebilmek adına inşa edilen takviye burcu ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 9).
Bu mekânın kuzeybatı köşesindeki duvar örgüsü yıkılmış bulunmaktadır.
Ayrıca mekânın kuzey yönündeki duvarın üzerinde kapı açıklığı olduğu
anlaşılmaktadır.
F Kulesi Ön Mekânları (F4,F5,G4 Plan Kareleri): Mekân, F kulesinin
batı yönünde yer almaktadır. Mekân (F4 Plan Karesi) içerisinde tam olarak
tanımlanamayan taş dizileri ve bölmeler yer almaktadır. Mekânların üst
örtülerindeki çökmeler ve F kulesinden düşen taşlardan kaynaklandığı
düşünülen tahribat sonucu F kulesinin önündeki mekânlarda tanımlamalar
oldukça güçleşmektedir. Bütün bunlara rağmen bu bölümde iki mimarî
yapı kalıntısı dikkat çekmektedir. Bunlardan en belirgin olanı, F kulesinin
güneybatı köşesinde şekillenen 3.90x3.90 m. ölçüsündeki kare planlı mekândır
(Resim: 10). Bu mekânın güneybatı köşesinde küçük bir sıvı saklama haznesi
yer almaktadır . Diğeri ise, Şapel yapısının hemen altında bulunmakta olup
bu sezon sadece kuzey ve batı duvarları ortaya çıkarılabilmiştir (Resim: 11).
Taş ve toprak dolgunun tahliye edilmesi: 2007, 2008 ve 2009 yıllarında
gerçekleştirilen
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kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış olan toprak

dolgunun tahliyesine, 2010 yılı kazı çalışmasında da devam edilmiştir. Kazı
alanını kaplayacağı ve ileride kazı çalışmalarına engel olacağı düşünülen
bu toprak malzeme, kaleye çıkışı sağlayan engebeli arazinin kot farklarının
düzeltilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılmasına yardımcı olması açısından
elendikten sonra toprak döküm sahasında biriktirilmektedir.
Yapılan kazı çalışmaları sonucu toprak malzemeyle birlikte alandan çıkan
taş malzeme kalenin orijinal yapı malzemesi olduğundan dolayı kazı sonrası
yapılması gereken restorasyon uygulamalarında kullanılmak üzere kazı
alanında seçilen ana kaya üzerinde biriktirilmektedir (Resim:12). Ancak çok
yoğun taş biriktiğinden gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında alanın yetersiz
kalacağından dolayı birikmiş olan taş malzemenin kısmı restorasyonlarla
ortadan kaldırılması ve daha fazla alanı işgal ettirilmemesi gerekmektedir.
Rölöve çizimi: F2, F3, F4,F5,G2,G3,G4,H2,H3 plan karelerinin, kazı
çalışmaları ile tabana ulaşılması sonucunda, rölöve çizimi yapılmaya müsait
durum almıştır. Fiili olarak kazı faaliyetlerinin son bulması ile bu alanların
genel rölöve çizimleri ve alanlarda çıkan mekânların detay çizimleri
yapılmıştır (Çizim: 1-2).
Giriş bölümüne ait çevre düzenleme projesinin hazırlatılması: Kale içine
ulaşımı sağlayan herhangi bir yol olmaması nedeniyle kaleye gelen yerli ve
yabancı ziyaretçiler açısından ulaşılması ve çıkılması tehlikeli bir durum
oluşturması, aynı zaman da kazıdan çıkan toprak malzemenin bu alanın
düzenlenmesinde değerlendirilmek üzere Kuleli Mühendislik-Mimarlık
Müşavirlik Şirketi’ne “Şavşat Kalesi Giriş Bölümü Çevre Düzenleme Projesi”
hazırlatılmış ve söz konusu proje, kazı başkanlığımızca Trabzon Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
Seramik buluntuların değerlendirilmesi: 2010 yılı kazı sezonunda ortaya
çıkmış olan sırlı ve sırsız seramikler; ağız kısmı, boyun, dip, taban, kulp ve
gövde parçaları olarak ayrıştırılmıştır. Daha sonra, yörede kullanılan yapıların
formunu verebilecek olan parçalar temizlenerek incelenmiş ve çizimleri
yapılmıştır. Bu şekilde, seramik envanter fişleri oluşturulmuştur. Doç. Dr.
Nurşen Özkül Fındık ve yüksek lisans öğrencisi Yeliz Demiröz tarafından
seramik bulgular üzerinde detaylı analiz çalışmaları sürdürülmektedir.
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Sonuç olarak;
•

2010 yılı kazı sezonu önemli bir aksamaya uğramadan, planlandığı
şekilde devam etmiştir.

•

Kazıda ortaya çıkarılan envanterlik ve etütlük taşınır kültür varlıkları,
Artvin’de müze bulunmadığından Rize Müzesi’ne götürülerek teslim
edilmiştir. Amorf durumdaki seramikler ise, kale içinde bir çukur
açılarak gömülmüştür.

•

Gelecek kazı sezonunda, kalıcı barınma sorununun çözümü için bir
kazı evine sahip olunmaya çalışılacaktır. Bu arada, kazı malzemelerinin
saklanması ve gölgelik amacı ile yığma duvar örgülü geçici bir depo
oluşturulmuştur.
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•

Yeterli sayıda kazı ekibimiz bulunmaktadır.

•

Kazımızı, yerli ve yabancı çeşitli bilim adamları ziyaret etmişlerdir.

Çizim: 1
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Çizim: 2
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Resim 1: Temizlik çalışması öncesi kazı alanının durumu

Resim 2: 2010 yılı kazı çalışma alanı
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Resim 3: E Yapısı

Resim 4: E Yapısı'nda ortaya çıkan tandır kalıntısı
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Resim 5: E Yapısı, Kemerli Doğu Duvarı
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Resim 6: E Yapısı ve yan mekânlar

Resim 7: G3 plan karesinde ortaya çıkarılan küplerden sağlam olanı
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Resim 8: F3 plan karesinde çıkan mekân

Resim 9: D Yapısı’nda bulunan takviye burcu
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Resim 10: F Kulesi ve çevresindeki mekânlar

Resim 11: F Kulesi önündeki mekân
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Resim 12: 2010 yılı kazısı sonrası, kale genel görüntüsü
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DIE ARBEITEN IN PRIENE IM JAHRE 2010
Wulf RAECK*
Frank RUMSCHEID
Die Arbeiten in Priene dauerten vom 29. Juli bis zum 15. Oktober 2010 (Abb.
1). Sie standen unter der Leitung von Wulf Raeck. Assistenzgrabungsleiterin
war Frau Selma Gün. Sie leitete die Grabung während der durch universitäre
Verpflichtungen bedingten Abwesenheit von W. Raeck vom 15.9. bis zum
5.10.2010. Prof. F. Rumscheid führte in dieser Zeit die wissenschaftliche
Aufsicht. Die Organisation am Ort wurde von A. Filges und U. Mania
durchgeführt. Es nahmen insgesamt 60 wissenschaftliche und studentische
Mitarbeiter und Restauratoren teil. 39 einheimische Arbeitskräfte wurden
beschäftigt.
Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des
Ministeriums für Kultur und Tourismus für die Erteilung der Grabungserlaubnis
und den Vertretern der örtlichen Behörden für ihre vielfältige Unterstützung
und Hilfsbereitschaft, namentlich dem Bürgermeister von Güllübahçe, Herrn
Yusuf Toptay, und dem Direktor des Museums Milet, Herrn Mehmet A.
Bilici, sowie den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Museums.
Als Vertreterin des Ministeriums für Kultur und Tourismus begleitete Frau
Habibe Göğce vom Museum Milet die Kampagne mit großer Kompetenz und
Hilfsbereitschaft.

1. Archäologische Ausgrabungen
1.1. Heiligtum der ägyptischen Götter (Insula E 14) und benachbarte Insula E 13
1

*

Prof. Dr. Wulf RAECK, Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften,
Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1, D –
60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; w.raeck@em.uni-frankfurt.de;
Prof. Dr. Frank RUMSCHEID, Institut für Kunstgeschichte und Archäologie – Klassische
Archäologie, Am Hofgarten 21, D – 53113 Bonn/ALMANYA; f.rumscheid@uni-bonn.de.
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Die für diesen Bereich im Antrag des vergangenen Jahres aufgeführten
Grabungs- und Reinigungsarbeiten wurden plangemäß durchgeführt
(Abb. 2). Die Arbeiten insgesamt konnten dennoch nicht, wie vorgesehen,
vorläufig abgeschlossen werden, weil im Grabungsschnitt AEG 30 eine
Verschüttungssituation festgestellt wurde, die bei Fortsetzung der Arbeiten
eine Beantwortung der bisher ungelösten Frage nach der Parzelleneinteilung
dieses Bereiches in der ersten Bauphase erwarten lässt. Ferner sind die Gründe
für eine umfangreiche spätkaiserzeitliche Störung in der hellenistischen
Bebauung im Nordwestteil der Insula E 13 (Grabungsschnitte E 13/3 bis 6)
und ihre Ausdehnung noch nicht geklärt.
Im Schnitt E 13/3 war im Jahr 2009 ein ungewöhnlich massives
Wasserbecken freigelegt worden, das offenbar mit dem Stylobat einer
Reihe von Gebäuden in Zusammenhang steht, die vermutlich um 200 v.
Chr. in der Nordhälfte der Insulae E 13 und E 14 errichtet worden waren.
Durch die Anlage von drei Grabungsschnitten im unmittelbaren Anschluß
an E 13/3 sollte der Bauzusammenhang im Detail geklärt werden. Dies war
jedoch nicht möglich, weil die gesamte Bebauung in diesem Bereich in der
römischen Kaiserzeit zerstört oder abgerissen und das Niveau abgesenkt
worden war. Aus der Nutzungszeit des Wasserbeckens haben sich Reste
einer Tonrohrleitung erhâlten, die weiter in Richtung Osten südlich vor dem
Stylobat des großen Prostashauses Haus 34 verlief und in ein weiteres Becken
vor dessen Südostecke mündete. In E 13/3 bis E 13/4 läuft von Norden ein
Wasserkanal auf das Becken zu und wird westlich um dieses herumgeführt.
Seine Sohle besteht aus Ziegelplatten. Seine Anlage muß in eine Zeit fallen, in
der das Wasserbecken nicht mehr in Gebrauch war. Nach den Keramikfunden
in der Umgebung zur urteilen, ist diese Baumaßnahme wohl ins 5. oder 6.
Jh. n. Chr. zu datieren. Hierzu gehört eine umfangreiche Erdauffüllung im
westlich an das Becken anschließenden Schnitt E 13/4, in welcher sich auch
ein (1,25 x 0,35 x 0,20 m) Marmorblock fand, der wohl zum Stylobat des
nördlich gelegenen Prostashauskomplexes gehört hat.
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Im Schnitt AEG 30 im Südwesten des Heiligtums der ägyptischen Götter
(Insula E 14) wurde das südliche Ende der nordsüdlich verlaufenden Mauer E
festgestellt, die das im Westen ansteigende Gelände (E 13) seit der 1. bekannten
Bebauungsphase (um 200 v. Chr.) abstützte. Die Mauer biegt ca. 8 m nördlich
der Südgrenze der Insula (und der späteren äußeren Terrassenmauer) nach
Westen um (Mauer R). Diese Mauerecke liegt in einer Flucht mit einer im
späteren Mauerwerk der westlichen Terrassenmauer erhâltenen weiteren
Ecke. Daraus ergibt sich die Vermutung, dass der Streifen zwischen der
südlichen Insulagrenze bzw. der Athenastraße und der Mauer R ursprünglich
von dem nördlich anschließenden Teil der Insula E 13 getrennt war. In einer
zweiten Phase (um 100 v. Chr. oder kurz danach) wurde die Mauer E nach
Süden verlängert (E ´) und das tiefer gelegene Gelände im Süden aufgefüllt.
Damit lassen sich hier die gleichen Hauptbauphasen feststellen wie bereits in
den vergangenen Jahren in den Arealen östlich und nördlich davon.
In der Südostecke des Schnittes AEG 30 wurde ein Teil einer hellenistischen
weiblichen Gewandstatue aus Marmor gefunden. Leider lässt sie sich keiner
antiken Nutzungsphase mit Bestimmtheit zuweisen, da sie in einer mit
byzantinischem Fundmaterial durchsetzten Schicht lag.
Die Schnitte E 13/7 und 8 sollten die Frage beantworten, ob die in den
letzten Jahren in der Insula E 14 festgestellte westöstlich verlaufende innere
Terrassierungsmauer C aus der 1. Phase sich nach Westen auf höherer
Geländestufe fortsetzte. Dies scheint der Fall gewesen zu sein, wie die
Reste einer Fundamentkante zeigen, doch ist die hellenistische Architektur
auch in diesem Bereich durch kaiserzeitliche Mauerzüge, die ihrerseits nur
noch in Fundamenten erhâlten sind, weitgehend zerstört. Die nach Süden
zunehmende Hangneigung bewirkt darüber hinaus, dass ältere Baureste in
diesem Bereich stärker abgeschwemmt und daher weniger gut nachweisbar
sind als im Norden des Areals. Die Arbeiten wurden von W. Raeck unter
Mitwirkung von B. Fröchtenicht und F. Schimpf durchgeführt.
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1.2. Östliches Felsheiligtum
In dem natürlich belassenen Bereich nordöstlich der Wohninsulae, der
sich durch Hangstufen, Felswände und schmale Erdterrassen auszeichnet,
wird seit 2007 gegraben. Felsabarbeitungen und zahlreiche Votive führten zur
These, dass es sich um eine kultisch genutzte Zone handelt, die vermutlich
mehreren Gottheiten geweiht war.
Das Gesamtareal mit Ausmaßen von ca. 35 x 50 m ist bislang im Osten und
im mittleren Teil erforscht worden. Die Arbeiten der Kampagne 2010 hatten
das Ziel, vor allem den westlichen Abschnitt zu erkunden. Zudem sollten
erstmalig funktionale Verbindungen bislang isolierter Grabungsschnitte
im Süden überprüft werden. In insgesamt 14 Grabungsschnitten und
kleinräumigen Mauerkronensondagen wurden neue Erkenntnisse zur
Geländemorphologie, zur Bebauung und Funktionszuschreibung gewonnen.
Damit wurden die Arbeiten programmgemäß durchgeführt, aber sie sind
erwartungsgemäß noch nicht abgeschlossen.
Im Süden des Areals (FHO 27. 28. 29) wurde eine Wasserleitung aufgedeckt,
die von einer Felsquelle im Norden des Gesamtareals gespeist wurde. Über
Rohre, durch offene Felskanäle und -mulden wurde das Wasser bis über
den Felshang abgeleitet. Neben die offene Rinne sind in den anstehenden
Felsboden kleine Stufen eingearbeitet, die vielleicht zur Aufstellung von
Votiven gedient haben.
Östlich davon (FHO 30. 31) verlief von West nach Ost eine
Terrassierungsmauer, die das in antiker Zeit begehbare Gelände nach
Süden abgrenzte. In Grabungsschnitten im westlichen mittleren Bereich
(FHO 32. 34) wurde ein Lehmhorizont aufgedeckt, auf den Dachziegel eines
Nachbargebäudes herabgestürzt waren. Das einzige in dem Areal bislang
bekannte Gebäude mit Mauern auf vier Seiten wurde durch mehrere Schnitte
ergraben (FHO 33 [Abb. 3]. 36. 38. 39). Die Mauern nutzen die Felsrippen
als Fundamente. Dieser Raum war einstmals wohl mit einem stattlichen
Ziegeldach ausgestattet, von dem sich noch viele Fragmente fanden. Die
Funktion des Raumes ist nicht zu erschließen.

76

In einem Grabungsschnitt (FHS 1) unterhâlb der südlichen Felswand, über
die entwässert wurde, sollte die Fortsetzung der mit Wasser verbundenen
kultischen Geländenutzung im Süden untersucht werden. Diese Arbeiten
konnten erst gegen Ende der Kampagne begonnen werden und sollen im
kommenden Jahr fortgesetzt werden. Die Arbeiten im Felsheiligtum wurden
von A. Filges unter Mitwirkung von N. Burg durchgeführt.

1.3. Archäologische Ausgrabung im Lampon-Haus (Insula D 2)
Im sogenannten Haus des Lampon in der Insula D 2 wurden in diesem
Jahr insgesamt 13 Schnitte angelegt (Abb. 4). Wie in den Vorjahren sollten
einerseits weitere Inventar-Materialien aus der Erdbebenschicht von etwa
140/130 v. Chr. in Sturzlage dokumentiert und geborgen, andererseits noch
mehr Informationen über Grundriß und Baugeschichte des Hauses gewonnen
werden.
Nachdem nun die Schnitte D 2/55 und D 2/56 im Raum nördlich des
Oikos beendet sind, ist der gesamte Raum freigelegt. Wie schon früher zu
beobachten war, milderte man beim Bau des relativ großen Lampon-Hauses
auf der Fläche von beinahe zwei nebeneinander liegenden Ursprungsparzellen
die durch das Hanggefälle bedingten Niveau-Unterschiede ab, indem man
das ältere, höhere Laufniveau abgrub.
Wie schon im Vorjahr, wurde auch 2010 im nordöstlichen Drittel des
Raumes kein Dachziegelversturz angetroffen. Daraus lässt sich schließen,
dass bei der Erdbebenzerstörung das Dach in Richtung der Hangneigung
nach Südwesten gedrückt wurde. Das Fundspektrum aus der ErdbebenZerstörungsschicht von ca. 140/130 v. Chr. umfaßt einige Münzen, mehrere
Bleigewichte, relativ viele andere Metallfunde, vereinzelte Glasscherben
und Fragmente roten und gelben Wandputzes sowie auffällig wenig
Keramikgefäße. An besonderen Funden aus D 2/55 sind zu erwähnen ein
spiralförmiger Fingerring mit Widderkopfenden, eine länglich-rechteckige
Tonlampe mit ehemals zehn Dochtlöchern, die dicht nebeneinander an einer
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der Langseiten aufgereiht sind (Abb. 5), und das Bruchstück eines OpaionZiegels.
Durch die

Mitte der Oikos-Rückwand gelangte man über eine gut

gearbeitete Marmorsschwelle in den nördlich anschließenden Eckraum. Hier
lag das Fußboden-Niveau 15 bis 20 cm höher als die Auftrittsfläche der Schwelle.
Vermutlich wurde die Höhendifferenz durch eine holzverschâlte Lehmstufe
überbrückt. Noch deutlicher ist mit etwa 50 cm der Höhenunterschied
zwischen der Auftrittsfläche und dem vor der Schwelle liegenden Fußboden
des Oikos. Da sich kein Antrittsstein fand, ist hier mit einem zweistufigen,
hölzernen Vorbau zu rechnen.
Der

nordwestliche

Raum,

der

zwischen

Oikos-Nebenraum

und

Nordmauer des Hauses liegt, war schon 2001 durch den Suchschnitt D 2/4
erfaßt worden1; 2010 wurde er gänzlich freigelegt. Der Eingang liegt in der
Mitte der Wand zum südlich anschließenden Oikos-Nebenraum und wird
durch einen durchbindenden, kurzen, wenig sorgfältig gespitzten Block
gebildet. Er weist nur ein (Angel?-)Loch, aber keinen Anschlag auf, so dass
der Eingang allenfalls mit einer einfachen, einflügeligen Tür verschließbar
war. Die schräge Oberfläche des natürlich gewachsenen Bodens, aus dem
vor und unter der Nord- und der Ostwand größere Felsbrocken herausragen,
war von einer sandigen, rötlichen Füllschicht aus kleineren Bruchsteinen,
Marmorabschlägen und wenigen Keramikscherben bedeckt. Oberhâlb der
Füllschicht folgte der Lehmboden, dessen Oberflächen-Niveau etwa 10 cm
tiefer lag als die Auftrittsfläche der Schwelle. In beinahe allen Schnitten des
Raumes kamen Fragmente weißen, gelben und roten Wandputzes zu Tage,
wohl Reste der einstigen Wanddekoration.
In der Zerstörungsschicht wurden immer wieder außer DachziegelBruchstücken zerscherbte Grob-, aber auch Fein- und etwas Reliefkeramik
gefunden. Die Funde der Zerstörungsschicht auf dem Fußboden häuften
sich auffällig in der südöstlichen Raumecke (Schnitte D 2/59 und D 2/57).
1
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s. F. Rumscheid, Vorbericht über die Ausgrabungen der Jahre 1999 bis 2002 im nordwestlichen
Wohnviertel von Priene, IstMitt 53, 2003, 360–363 Abb. 26. 28; 366–369 Abb. 34–35.

Aus Schnitt D 2/57 sind unter den Funden eine Alexander-Drachme (jetzt
im Museum Milet) und ein Eisenschlüssel hervorzuheben. In Schnitt D 2/59
wurde nahe der Südost-Ecke des Raumes ungewöhnlicherweise innerhâlb
des Lehmbodens der Körper wahrscheinlich einer Lagynos in situ stehend
und beinahe unversehrt angetroffen. Es könnte sich um ein Bauopfer handeln,
doch steht die Analyse des Inhâlts noch aus. Einen anderen ungewöhnlichen
Befund bot der Schnitt D 2/60 in der Nordost-Ecke des Raumes: Während
direkt auf dem Boden kaum Funde lagen, wurde etwa 30 cm darüber
innerhâlb einer dicken Lehmschicht eine in etwa horizontale Fläche
voller Dachziegelfragmente und vor allem großscherbiger Keramikfunde
dokumentiert. Dazu gehörte ein weitgehend vollständiges, aber zerdrücktes,
geschlossenes Tongefäß, das mit dem Boden nach oben in Sturzlage entdeckt
wurde. Eine, aber wohl nicht die einzige mögliche Erklärung ist, dass hier
während des Erdbebens der Boden eines Obergeschosses samt dessen
Inventar und Ziegeln vom Dach darüber auf den Boden des Untergeschosses
gestürzt ist.
Südlich des nordöstlichen Eckraums wurde mit den Schnitten D 2/62 bis
D 2/65 mehr als die Hälfte des Oikos, der schon 2001 durch Schnitt D 2/2
erfaßt worden war2, systematisch ausgegraben. Zusammenfassendes läßt
sich über den Oikos erst sagen, wenn die für 2011 geplanten weiteren drei
großen Schnitte ausgeführt sind. In der Nordost-Ecke von Schnitt D 2/62
hat sich oberhâlb des antiken Boden-Niveaus ausnahmsweise ein Rest des
inneren Wandputzes erhâlten, durch den Unebenheiten in der aufgehenden
Mauerfläche ausgeglichen werden. An der Nordwand, wo besonders viel
Füllmaterial benötigt wurde, hatte man große Keramikscherben eingesetzt,
um die Masse zu stabilisieren. Erst darüber brachte man die Schicht des
Unterputzes auf, die an der Ostwand langgezogene, eingetiefte Fingerspuren
aufweist, damit der Feinputz besser haften konnte.
In den drei größeren Schnitten ergab sich in keinem Fall, wie in südlicheren
Räumen des Lampon-Hauses, auf dem Lehmboden eine Fundfläche mit
2

s. F. Rumscheid, Vorbericht über die Ausgrabungen der Jahre 1999 bis 2002 im nordwestlichen
Wohnviertel von Priene, IstMitt 53, 2003, 360 f. Abb. 26; 363 f. 367.
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zahlreichen

zerscherbten,

weitgehend

vollständigen

Keramikgefäßen.

Auf und im Boden sowie in der Lehmschicht darüber wurden jedoch viele
Kleinfunde meist aus Metall entdeckt, darunter immer wieder Bronzemünzen,
aber beispielsweise aus Schnitt D 2/63 auch ein 299,1 g schweres Bleigewicht
in Form eines quadratischen Plättchens (jetzt Museum Milet, Abb. 6). Auf der
Oberseite steht die zweizeilige Inschrift ΠΡΙΗ / ΗΜΙ, die mit „der Priener /
Hâlb-(Mine?)“ zu übersetzen ist.
Die neuen Schnitte innerhâlb des Lampon-Hauses sprechen dafür, dass
es in der letzten Benutzungsphase vor dem Erdbeben doch keine Teilung
des Hauses in eine untere, südwestliche und eine obere Wohneinheit gab,
wie zuletzt erwogen worden war. Die höchst unterschiedliche Verteilung der
Keramikfunde, die sich im südwestlichen Teil massieren, während sie in den
nördlichen Räumen relativ selten sind, läßt im Gegenteil auf ein gemeinsames
Funktionieren aller Hausteile schließen. Auch zeigt die Situation vor der
Schwelle in den nördlichen Oikos-Nebenraum, dass die Stufen, die der Treppe
im unteren Hof bis zum Niveau des oberen Hofes fehlen, dem erhâltenen
Steinsockel in Form einer Holzkonstruktion aufgesetzt gewesen sein können.
An der westlichen Außenmauer des Lampon-Hauses wurde der 9 m lange
Suchschnitt D 2/69 angelegt (Abb. 7), um herauszufinden, ob es hier noch
weitere nachträglich angebaute Räume gab. Dies ist nunmehr auszuschließen.
Die Westmauer des Hauses ist bei dem erwähnten Erdbeben nach außen
gestürzt. Deshâlb sind Funde, die im ehemaligen Wandlehm zwischen den
Blöcken gemacht wurden, zur festen oder beweglichen Ausstattung der
nordwestlichen Räume des Lampon-Hauses zu zählen. Dazu gehört u. a.
ein Fragment zweier in Reliefstuck ausgeführter Spiegelquader aus dem
nordwestlichen Eckraum des Hauses, bei dem die oben erwähnten, innerhâlb
gefundenen, glatten Wandputz-Fragmente ohnehin auf eine farbige
Wanddekoration schließen lassen.
Im selben Schnitt D 2/69 konnten Reste von zwei Mauern aus der Zeit
vor der Erbauung des Lampon-Hauses festgestellt werden. Während die
südliche dem Richtungssystem des Stadtplans von Priene folgt, jedoch nicht
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zum Grundriß des kanonischen Prostashauses passt, verläuft die nördliche
schräg zu diesem System, aber parallel zu einer außerhâlb des Hauses etwas
weiter im Nordwesten liegenden Mauer, die 2003 in Schnitt C 2-D 2/1 sowie
2004 in den Schnitten D 2/28 und D 2/38 freigelegt wurde.
Im Suchschnitt D 2/70 südöstlich außerhâlb des Lampon-Hauses wurde
eine bisher unbekannte Mauer entdeckt, die von Süden kommend leicht
schräg gegen die neuere Südmauer gebaut ist. Diese Mauer ist ebenso wie
eine Ostwest-Mauer, deren östliches Ende 2004 in Schnitt D 2/27 erfaßt
wurde, mit 70 cm ungewöhnlich dick. In der Kampagne 2011 ist also zu
untersuchen, ob die beiden Mauern West- und Südmauer eines südlichen
Erweiterungsraumes an der Südost-Ecke des Lampon-Hauses gebildet
haben und hier vielleicht der Haupteingang der letzten Benutzungsphase
lag. Ansonsten soll die Ausgrabung im Inneren des Lampon-Hauses mit den
drei restlichen Schnitten im Oikos und vier Schnitten im westlichen OikosNebenraum abgeschlossen werden.
Die Grabungsarbeiten im Lampon-Haus wurden von F. Rumscheid
geleitet. Schnittaufsicht und Dokumentation lagen bei J. Ulbrich, M. Klages,
A. Mecking, V. Sichelschmidt und D. Pollok.

1.4. Die Arbeiten im Oberen und Unteren Gymnasion
In diesem Jahr konzentrierten sich die Arbeiten im Oberen Gymnasion
auf Sondagen und auf die Aufnahme der im Bereich des Baues verstreuten
Werksteine.

Im

Unteren

Gymnasion

wurden

erste

Vermessungen

durchgeführt, die im kommenden Jahr die Grundlage für eine rasche
bauhistorische Bearbeitung des Baukomplexes bilden sollen.
Die Sondagen des Jahres 2010 sollten vor allem die Form und Datierung
der Erstbebauung klären (Abb. 8). Die Sondage E 12/2 in der Auffüllung
hinter der südöstlichen Terassenmauer ergab dann auch, dass diese Mauer
aus der Frühzeit der Stadt stammt: Die wenigen Funde aus der Hinterfüllung
weisen in das 4./3. Jh. v. Chr. (Auskunft L. Heinze).
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Um die Frage zu beantworten, ob die Insula E 12 zunächst mit
Wohnhäusern bebaut war, wie sie beispielsweise unter dem südlich
benachbarten Buleuterion nachgewiesen sind3, wurden die Sondagen E
12/1, E 12/2, E 12/3 und E 12/6 da angelegt, wo Parzellenmauern regulärer
Wohnhäuser der Gründungszeit zu erwarten gewesen wären. Obwohl
die Sondagen in der Regel bis auf den anstehenden Fels abgetieft wurden,
ergaben sich nirgends Indizien dafür, dass hier vor dem Bau des Gymnasions
Wohnparzellen bestanden hatten. Dazu passt, dass sich in den erhâltenen
Partien der ursprünglichen Terassierungsmauer zu wenige Zugänge für
eine Erschließung von Wohnbauten befinden. Bei der Insula E 12 handelt
es sich also um einen Bereich, der seit der Gründungszeit öffentlich genutzt
wurde. Felsabarbeitungen und Kanäle in den Sondagen E 12/4 und E 12/8
lassen zudem vermuten, dass die westlich anschließende Gasse zwischen
der Athenastraße und dem Theater bereits von Anfang an für das Obere
Gymnasion verengt wurde.
Wie die Fundzusammensetzung und die Befunde zeigen, wurde der
gesamte Baukomplex im 1. Jh. n. Chr. neu errichtet und dabei das frühere
Nutzungsniveau zerstört. Der kaiserzeitliche Baukomplex, der sich aus einer
Palästra im Süden, einer Raumreihe im Westen und einer Thermenanlage im
Norden zusammensetzt, wurde zu großen Teilen aus spoliertem Material
errichtet. Allerdings sind unter diesen Spolien kaum Bauteile aufgehender
Architektur zu identifizieren; die Mehrheit bilden wiederverwendete Quader
eines Stylobats. Es ist daher zu vermuten, dass die Anlage vorher längere
Zeit ungenutzt blieb und währenddessen zum Gewinnen von Baumaterial
genutzt wurde. Dabei wurden insbesondere die oberen Teile der aufgehenden
Architektur entfernt. Ein Grund für die zwischenzeitliche Aufgabe des Oberen
Gymnasions könnte das Erdbeben um 140/130 v. Chr. gewesen sein, das an
vielen Stellen der Stadt nachweisbar ist.
Die Arbeiten fanden unter der Leitung von U. Mania, dem auch die hier
gegebenen Informationen verdankt werden, sowie der Mitarbeit von G.
Glock, R. Wohmann, G. Karataş, L. Heinze, H. Ulukan und T. Ünlü statt.
3
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s. W. Koenigs – W. Raeck, Die Arbeiten der Kampagne 2000 in Priene / 2000 Yılı Priene
Çalışmaları, in: 23. KST 28. Mayıs – 01 Haziran 2001 Ankara I (Ankara 2002) 56. 61. 65 Abb. 3.

1.5.“Parkplatzbasilika“
Die Grabungen in der Kampagne 2010 setzten die Arbeiten der Kampagne
2008 fort, in der bereits der östliche Teil des südlichen Seitenschiffes der
zweischiffigen Basilika freigelegt worden war. Ziel war es, den Grundriss
des Gebäudes soweit wie möglich zu klären, d. h. konkret: den westlichen
Abschluss der Kirche zu finden, um die Länge des Baus festzustellen,
ferner den Ansatz der nördlichen Außenmauer zu finden, um die Breite des
Bauwerks nachzuweisen, sowie das Verhältnis der Basilika zu einer südlich
gelegenen 2008 nur partiell aufgedeckten, aber offenbar älteren Struktur zu
klären.
Aufgrund des nach Norden stark ansteigenden Hanges und eines
Trümmerfeldes (u. a. aus Teilen der abgerutschten Stadtmauer bestehend),
das weite Teile des nordwestlichen Bereiches des Bauwerks bedeckte, konnten
die Grabungen erst nach erheblichen Vorarbeiten beginnen. Zudem mussten
die Grabungen auf den südlichen Teil des Gebäudes beschränkt werden.
Die Grabungsschnitte wurden auf der westlichen Seite der nördlichen
Apsisstirnwand (Nordost-Ecke des Gebäudes), im westlichen Bereich des
südlichen Seitenschiffes sowie südlich des Gebäudes angelegt.
Das Ziel, den Grundriß und die Abmessungen der östlich der Stadtmauer
in der Nähe des Parkplatzes gelegenen frühchristlichen Basilika zu ermitteln
und die Baureste zu dokumentieren, wurde erreicht. Es sind lediglich noch
kleinere Maßkontrollen usw. erforderlich. Das Gebäude ist eine dreischiffige
Basilika von 25,76 m Länge und 13,80 m Breite. Die Bischofskirche beim
Theater misst im Vergleich dazu 30,93 m x 13,55 m. Im Westen war der Kirche
ein Narthex vorgelagert, dessen Laufniveau geländebedingt 1,20 m über dem
des Mittelschiffes lag. Das Kircheninnere war farbig verputzt. Die Dekoration
weist ein Feldersystem mit Marmorimitation in der Tradition kaiserzeitlicher
Wanddekorationen auf (Abb. 9). Münz- und Keramikfunde aus den Böden
des Gebäudes legen eine Entstehung im 5. Jh. n. Chr. nahe.
Die Arbeiten wurden von J. Fildhuth unter Mitarbeit von M. La Torre und
G. Höfig durchgeführt.
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2. Architektursurvey im Stadtgebiet
2.1. Westviertel
Sondagen im Survey-Gebiet des letzten Jahres (Insulae F 3 bis F 5)
Im Surveygebiet des letzten Jahres, also in den Insulae F 3 bis F 5, wurden
2010 sechs Sondagen angelegt (Abb. 10), um Baustrukturen zu klären,
Datierungen zu begründen und Bauphasen zu trennen. Während die Funde
noch weiter bearbeitet werden müssen, sind den Befunden bereits jetzt einige
neue Erkenntnisse abzugewinnen:
Mit der Sondage F 3/1 ergab sich die Feststellung, dass neben den beiden
Parzellen der Erstbebauung zunächst ein Streifen an der Stadtmauer frei
geblieben war. Reste der ursprünglichen Westmauer fanden sich unter dem
Fußboden der letzten Nutzungsphase. Durch die Sondage F 4/2 etwa im
Zentrum der Insula F 4 wurde eine gut erhâltene Peristasis freigelegt, in der
noch ein ungestörter Rest der Erdbebenzerstörungsschicht von etwa 140/130
v. Chr. mit reichen Keramikfunden angetroffen wurde. Im Osten stößt dieser
Teil der Peristasis in der Mitte der Insula an eine Nordsüd-Mauer, deren
Westwand im Bereich der Peristasis glatt verputzt ist. Dass diese Mauer,
die dem ursprünglichen Planschema zuzurechnen ist, ohne Fuge von der
Südhälfte der Insula bis in deren Nordbereich durchläuft, ist deshâlb eine
wichtige Beobachtung, weil so wahrscheinlich wird, dass die irregulär kleinen,
nämlich nordsüdlich verkürzten Parzellen im Nordbereich der Insulae F 4
und F 5 zur frühen Erstbebauung zählen, die dann eben doch nicht überall
auf Normparzellen stattfand.
In der Sondage F 4/3, wurde ein unregelmäßiges Steinpflaster festgestellt,
das in Analogie zu einem Befund in Kassope4 der Boden eines Stalls für ein
kleineres Huftier, etwa einen Esel, gewesen sein könnte.
Die Sondagen wurden unter der Aufsicht von S. Dillmann ausgeführt.

4
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Vgl. W. Hoepfner – E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland ²(München
1994) 154 Abb. 144; 156.

Survey im Gebiet der Westtorstraße (Insulae F 6, F 7, G 6, G 7)
Im Rahmen des Surveys in den Wohngebieten, die schon von der alten
deutschen Grabung freigelegt worden waren, wurden 2010 die Baustrukturen
und Fundstücke in den Insulae F 6 und F 7 nördlich der Westtor-Straße sowie
in den südlich gegenüberliegenden Insulae G 6 und G 7 dokumentiert.
Im Bereich der Synagoge in der Insula G 6 zeigte sich, dass es hier vor
dem Erdbeben von ca. 140/130 v. Chr. zwei Phasen von Wohnbebauung gab,
wobei die frühere die Insula-Grenze des gründungszeitlichen Stadtrasters im
Nordwesten noch einhielt.
Der Grundriß des Hauses 26 in der Insula G 7 weist eine fast kanonische
Vierraumgruppe auf, die allerdings gegenüber den Vierraumgruppen
der Stadtgründungszeit etwas vergrößert ist, und östlich daneben einen
zweiten Oikos mit vorgelegter Prostas (Abb. 11). Der Andron besaß einen
Kalkestrichboden mit einem leicht erhöhten Streifen für die Klinen entlang
der Wände5. In der Südwand des Androns befindet sich ein Abfluß, durch
den Putzwasser aus dem Gelageraum in den Hof entsorgt werden konnte.
Eine ähnliche Vorrichtung wurde im vorigen Jahr im Mietandron im Süden
des Hauses 8 an der Südwest-Ecke der Insula F 4 entdeckt.
Die Arbeiten wurden von R. Birkhoff koordiniert, dem M. Dietrich, C.
Haider, J. Sahr und S. Förster zur Seite standen. Die Photo-Dokumentation
und tachymetrische Vermessung lagen bei K. Ulrich, U. Mania und H. Ulukan.

2.2. Synagoge
Die Untersuchungen der Synagoge im Westen der Stadt (Insula G 6)
wurden programmgemäß abgeschlossen. Noch offene Fragen betreffen
Details der Architektur, der hellenistisch-römischen Geschichte des Bauwerks
und der anschließenden Bauten. Die bisher noch nicht untersuchten Bereiche
wurden gereinigt, ferner eine steingerechte Grundrißaufnahme angefertigt
5

Bei Th. Wiegand – H. Schrader, Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den
Jahren 1895-1898 (Berlin 1904) 291. 303. 323 zu Unrecht als „Mosaik“ bezeichnet.
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und Sondagen durchgeführt (Abb. 12). Das ursprünglich an dieser Stelle
befindliche hellenistische Wohnhaus ist mehrfach umgebaut worden, zuletzt
in der Form des in Priene üblichen Prostashauses, aber mit wesentlich
größeren Abmessungen als im Normalfall. Auch in der römischen Kaiserzeit
wurde der Bau verändert; die Nutzung als Synagoge begann nach Ausweis
von Münz- und Keramikfunden wohl um 400 n. Chr. Die unmittelbare
Umgebung des Gebäudes war, anders als bisher angenommen, zu dieser Zeit
offenbar bewohnt. Funde aus der mittel- oder spätbyzantinischen Zeit gibt es
nicht.
Die Arbeiten wurden von Dr. N. Burkhardt und M. La Torre, unterstützt
von N. Busch und A. Kola, durchgeführt.

2.3. Stadtsurvey: Mauer, Wasserschacht
Im Rahmen des Stadtsurveys wurde die Untersuchung und Dokumentation
der Stadtmauer durch U. Ruppe programmgemäß fortgesetzt. Die
untersuchten Abschnitte lagen am Ost- und am Westtor sowie im südöstlichen
Teil der Stadtmauer. Ferner wurden im Vorjahr angefertigte fotografische
Aufnahmen umgezeichnet und die zeichnerische Dokumentation fortgesetzt.
Die angestrebte Untersuchung von Abschnitten der Teloneiabefestigung
konnte aus Zeitgründen nicht mehr durchgeführt werden. Der Grundriss des
Osttores ist nunmehr geklärt, ebenso der Zugang zum Wehrgang und zum
Obergeschoß der Türme. Die Bauaufnahme am Westtor ist abgeschlossen.
Die Untersuchung der Baubefunde führt zu dem Schluß, dass die Anlage des
Westtores nicht in die Gründungszeit der Stadt gehören kann.
Die Vermessung und zeichnerische Aufnahme des frühkaiserzeitlichen
Grabbaus beim Theater, die aufgrund der Zuweisung bisher nicht
identifizierter Bauteile durchgeführt werden konnte, wurde programmgemäß
bis auf kleinere Kontrollmessungen abgeschlossen (Abb. 13). Die zeichnerische
Rekonstruktion soll auf der Grundlage der Dokumentation und nach
Abschluß der Überprüfung nach der Kampagne 2011 fertiggestellt werden.
Die Arbeiten wurden von H. Bücherl durchgeführt.
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Im Südosten des Stadtgebietes ist direkt neben der Stadtmauer schon
länger ein antik gefasster Wasserschacht bekannt. Er wurde in diesem Jahr
auf Initiative von U. Ruppe und J. Ulbrich erstmals näher untersucht. Er ist
ungefähr 18 m tief. Eine Reinigung ergab, dass er sich ehemals im Inneren
eines langrechteckigen Gebäudes befand. Es wurde festgestellt, dass es hier
ursprünglich einen länglichen Felsspalt gab, der bis zu einer wasserführenden
Höhle hinunterreichte. Unten ist ein ausgemeißeltes Becken zu sehen,
darüber sind die Wände, soweit kein natürlicher Fels genutzt werden konnte,
mit Quadern hochgemauert. In unregelmäßigen Abständen verbinden
Marmorbalken bisher ungeklärter Funktion Nord- und Südseite des Schachtes.
Oben ist der Spalt mit einer Konstruktion aus Marmorbalken mit aufgelegten
Marmorplatten abgedeckt, auf denen wiederum die Einfassungsplatten der
Schachtöffnung stehen (Abb. 14).
U. Mania setzte die im vergangenen Jahr begonnenen Referenzierungen
der Altpläne Prienes fort. Die Einzelpläne bilden so die Grundlage
für einen digitalen Stadtplan, der später entsprechend den jeweiligen
feldarchäologischen Arbeiten immer weiter ergänzt werden kann.

3. Fundbearbeitung und Restaurierung von Grabungsfunden, Bearbeitung
einzelner Materialgruppen
Neben der Dokumentation, Konservierung und Restaurierung laufend
anfallender Grabungsfunde lagen Schwerpunkte auf der Bearbeitung
mehrerer Fundkomplexe bzw. Fundgattungen aus den Grabungen der
letzten Kampagnen: Erdbeben-Zestörungsschicht des `Lampon-Hauses´;
Sondagen im Prytaneion; Fundmaterial aus der `Heiligen Hâlle´ an der Agora;
hellenistische Kochtopfware und hellenistisches Glas aus dem `LamponHaus´.
Die Arbeiten fanden unter abwechselnder Leitung von B. Gossel-Raeck,
U. Mandel und J. Rumscheid statt. Die Durchführung der laufenden
Dokumentation lag bei S. Gampe, I. Gennacaro, M. Junghans, J. Parchen,
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L. Üzer und U. Weigel. Mit der Bearbeitung spezieller Themen waren L.
Heinze, S. Neumann, G. Nicolaisen, L. Picht und Z. Yılmaz befasst, mit der
zeichnerischen bzw. fotografischen Dokumentation M. Brückle, B. Schödel
und K. Ulrich.
In der Fundrestaurierung waren G. M. Eichmüller, B. Dreisow, N. Heller,
H. Henning und J. Mahrdt tätig.
Ferner wurde die regelmäßige Bearbeitung besonderer Materialgruppen
durch W. Blümel und D. Kah (Epigraphik), S. Gün (Skulpturen), F. Rumscheid
(figürliche Terrakotten) und B. Weißer (Fundmünzen) fortgesetzt.
Die anthropologische Untersuchung der Skelette von byzantinischen
Bestattungen aus der Nekropole beim Heiligtum der ägyptischen Götter durch Prof.
Dr. R. Teegen wurde fortgesetzt und fast abgeschlossen. Es ist nur noch eine kleine
Nachuntersuchung notwendig. Ein abschließendes Gesamtbild der körperlichen
Beschaffenheit der hier bestatteten byzantinischen Bevölkerung liegt noch nicht vor.
4. Reparatur- und Konservierungsarbeiten, Pflege des Antikengeländes
Die 2009 begonnenen Reparaturarbeiten in den Kulträumen des
Demeterheiligtums konnten wie vorgesehen fast völlig abgeschlossen
werden. Lediglich die endgültige Zusammenfügung eines vor dem
Weihgeschenkpodium liegenden Tisches ist noch nicht beendet. Das
Mauerwerk der westlichen Abschlussmauer der Kulträume wurde
ausgebessert und stabilisiert, die Orthostaten und Deckplatten des
Weihgeschenkpodiums, soweit sie durch Baumbewuchs verdrückt waren,
wieder an ihren ursprünglichen Ort versetzt und z. T. verklammert. Die
Arbeiten wurden von G. Höfig durchgeführt.
In den Insulae D 3 bis D 6 im nordwestlichen Stadtbereich, deren Überreste
– meist Wohnhäuser – 2008 erneut dokumentiert und in denen 2009 einige
Sondagen angelegt worden waren, wurde großflächig damit begonnen, die
Mauerkronen der hellenistischen Bebauung zu sichern (Abb. 15). Die Mauern
wurden vor über 110 Jahren freigelegt und sind seitdem der Witterung
ausgesetzt. Da das zumeist zweischâlige Bruchsteinmauerwerk nur durch
Lehm in den Zwischenräumen gebunden ist, werden die Mauern zunehmend
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vom Regen destabilisiert. Zudem wachsen auf den Mauerkronen Pflanzen,
deren Wurzeln den Verbund zwischen Stein und Lehm lösen.
Zur Konsolidierung der Mauern wurde zunächst deren Oberseite gereinigt,
anschließend intensiv gewässert und danach der mit Sand, Sumpfkalk und
etwas Weißzement gemischte Mörtel konvex aufgebracht, abschließend die
Oberfläche aufgeraut. Die Arbeiten, die eine Gruppe einheimischer Arbeiter
ausführte und die weiter fortgeschritten sind, als zu erwarten war, wurden
zunächst von der Restauratorin N. Heller, später von F. Rumscheid und U.
Mania angeleitet und überwacht.
Ferner wurde ein in viele Stücke zerfallener Marmoraltar im Haus 13
der Insula F 5 zusammengeklebt und ein anpassendes Bruchstück der
Weihinschrift des Athenatempels angefügt. Die Arbeiten wurden durch den
Restaurator J. Mahrdt durchgeführt.
Durch die Freilegung von Teilen der „Parkplatzbasilika” (s. o. unter
Archäologische Ausgrabung) entstand die Aufgabe, den an den Innenwänden
der Kirche erhâltenen Wandputz zu reinigen und vorläufig zu sichern.
Nachdem dies geschehen war, wurden die Wandflächen durch Gaze sowie
davor angelegte Trockenmauern, die mit Sand hinterfüllt wurden, geschützt.
Die Arbeiten wurden von der Restauratorin N. Heller ausgeführt.

5. Sonstiges
Im Oktober 2010 wurde ein zusätzlicher Wächter eingestellt, der neben der
Bewachung des Grabungshauses gemeinsam mit dem bereits amtierenden
Grabungswächter für die Bewachung des Grabungsgeländes zuständig ist.
Gemeinsam mit dem durch das Museum Milet gestellten Personal wird so für
eine noch bessere Bewachung des Ruinengeländes rund um die Uhr gesorgt.
Die Finanzierung der Grabung erfolgte wie in den letzten Jahren durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Deutsche Archäologische Institut, die
Fritz Thyssen Stiftung und die Leopold Werner Stiftung für Bauforschung.
Die Übersetzung dieses Textes ins Türkische wird Frau Dr. Selma Bulgurlu
Gün verdankt.
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PRİENE ANTİK KENTİNDE 2010 YILI ÇALIŞMALARI
Wulf RAECK*
Frank RUMSCHEID

Priene’deki çalışmalar 29 Temmuz’dan 15 Ekim 2010’a kadar devam
etmiş ve Prof. Dr. W. Raeck’in başkanlığında yürütülmüştür (Resim: 1).
Kazı başkan yardımcısı Dr. Selma Gün, Prof. Dr. Raeck’in üniversite ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere 15.09.2010‘dan 5.10.2010 tarihine
kadar kazıda bulunmadığı dönemde kazıyı yönetmiştir. Bu dönem içerisinde
bilimsel çalışmalar, Prof. Dr. F. Rumscheid’ın gözetiminde gerçekleştirilmiştir.
Priene’deki organizasyon işleri Dr. A. Filges ile Dr. U. Mania tarafından
yürütülmüştür. Kazılara toplam 60 bilim adamı, öğrenci ve restoratör
katılmıştır. Priene çevresinden 39 işçi çalıştırılmıştır.
Kazı iznini vermelerinden, dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, çok yönlü destek ve yardımları
nedeniyle Güllübahçe Belediye Başkanı Sayın Yusuf Toptay ile Milet Müzesi
Müdürü Sayın Mehmet Bilici ve çalışanları şahsında mahallî kurumlara,
teşekkür borçluyuz. Bu yılki çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Milet
Müzesi'nden Sayın Habibe Göğce tarafından temsil edilmiştir.

1. Arkeolojik Kazılar
1. 1. Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı (E 14 İnsulası) ve Bitişiğinde Yer Alan E 13
İnsulası
Geçen yılki dilekçemizde bu alan için öngörülen kazı ve temizleme
çalışmaları planlandığı gibi gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Ancak bu çalışmalar,
1

*
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Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1,
D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; w.raeck@em.uni-frankfurt.de;
Prof. Dr. Frank RUMSCHEID, Institut für Kunstgeschichte und Archäologie – Klassische
Archäologie – Am Hofgarten 21, D – 53113 Bonn/ALMANYA; f.rumscheid@uni-bonn.de.

AEG 30 sondajında yıkıntı durumu tespit edildiği için, öngörüldüğü gibi
tam olarak şimdilik bitirilememiştir. Burada çalışmaların devamı hâlinde,
bu alanda ilk yapı evresine ait parsel düzenlemesi konusundaki şimdiye
kadar cevabı bulunmamış sorunun çözüme kavuşacağı ümidi taşımaktayız.
Ayrıca E 13 insulasının kuzeybatı kısmında (E 13/3’den 6’ya kadarki açmalar)
Hellenistik yapılaşmadaki Geç İmparatorluk Dönemine ait geniş çaplı
tahribatın nedenleri ile yayılımı henüz açıklığa kavuşmamıştır.
2009 yılında E 13/3 açmasında sıra dışı derecede masif bir su havuzu
ortaya çıkarılmıştır; olasılıkla bu havuz, muhtemelen M.Ö. 200’lerde E 13 ile
E 14 insulalarının kuzey yarısında inşa edilen bir dizi yapının stylobatları ile
bağlantı içerisindedir. Hemen E 13/3’e bitişik üç açma ile mimarî bağlantılar
detayda açıklığa kavuşturulmak istendiyse de bu, bu alandaki tüm yapılaşma
Roma İmparatorluk Döneminde tahrip edildiği, sökülüp kaldırıldığı ve kot
düşürüldüğü için mümkün olmamıştır. Havuzun kullanım evresinden, doğu
istikamette 34 No.lu prostas evinin stylobatının güneyi bozunca uzanan ve
evin güneydoğu köşesindeki bir başka havuza bağlanan bir pişmiş toprak
boru hattı korunagelmiştir. E 13/3’den E13/4’e kadar kuzeyden bir su
kanalı havuza doğru gelir ve batısından geçerek bunun etrafından dolanır.
Tabanı kiremit levhâlarından meydana gelmektedir. Bunun yapımı, su
havuzunun artık kullanılmadığı bir döneme rastgelmeli ve etraftaki keramik
buluntularından yola çıkarak M.S. 5 veya 6. yüzyıla ait olmalıdır. Havuzun
batısına bitişik E 13/4 açmasındaki (1,25 x 0,35 x 0,20 m.) içerisinde bir de
mermer bir blok bulunan zengin dolgu toprak da bununla alâkalıdır; mermer
blok kuzeyindeki prostas ev kompleksinin stylobatına ait olmalıdır.
Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı’nın güneybatısındaki (E 14 insulası) AEG
30 açmasında, batıya doğru yükselen araziyi (E 13) ilk tespit edilebilen
yapı evresinden (M.Ö. 200’ler) bu yana destekleyen ve kuzeyden güneye
uzanan E duvarının güney bitimi tespit edilmiştir. Duvar, insulanın güney
sınırından – ve terasın daha sonraki dış duvarından - yak. 8 m. sonra batıya
döner (R duvarı). Bu duvar köşesi, terasın batı duvarının daha sonraki duvar
örgüsünde korunagelen bir başka köşe ile aynı eksendedir. Bu nedenle insula
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güney sınırı, yani Athena Caddesi ile R duvarı arasındaki hattın, bir zamanlar
E 13 insulasının kuzey bitişiğindeki kısımdan ayrı olduğu akla gelmektedir.
İkinci bir evrede (M.Ö. 100 civarı veya hemen sonrasında), E duvarı güneye
doğru uzatılmış (E’) ve güneyde daha aşağıda kalan arazi kotu yükseltilmiştir.
Böylece, tıpkı önceki yıllarda buranın doğu ile kuzeyindeki alanlarda olduğu
gibi, burada da aynı ana yapı evreleri tespit edilmektedir.
AEG 30 açmasının güneydoğu köşesinde mermerden oluşan bir Hellenistik
giysili kadın heykelinin parçası ele geçirilmiştir. Bizans Dönemi buluntuları
ihtiva eden bir tabakada bulunduğu için, antik kullanım evresini kesin olarak
belirlemek ne yazık ki mümkün değildir.
E 13/7 ile 8 açmaları, son yıllarda E 14 insulasında tespit edilen, 1.
evreye ait doğu-batı istikametinde uzanan C iç teraslama duvarının batıya
doğru, arazinin basamak gibi yükseldiği kesimde de devam edip etmediği
sorusunu cevaplamak için açılmıştır. Temele ait bir kenarın belli ettiği üzere,
durum gerçekten böyle olmalıdır; ne yazık ki Hellenistik mimarî bu alanda
da artık sadece temelleri kalmış İmparatorluk Dönemi duvarları tarafından
geniş ölçüde tahrip edilmiştir. Güneye doğru yamaçtaki yokuş aşağı eğimin
artması nedeniyle bu alanda daha eski kalıntılar, daha fazla sürüklenip
gittikleri için, alanın kuzeyindeki kalıntılarla kıyaslandığında daha zor tespit
edilmektedir. Bu çalışmalar, B. Fröchtenicht ve F. Schimpf’in destekleriyle W.
Raeck tarafından yürütülmüştür.

1.2. Doğudaki Kaya Kutsal Alanı
Konut insulasının kuzeydoğusundaki basamak şeklinde yamaç, kaya
duvarları ve dar toprak taraçalardan meydana gelen doğal hâlinde bırakılmış
alan, 2007 yılından bu yana kazılmaktadır. Kaya yüzeyindeki traşlanmalar
ve çok sayıda adak objesi burasının kült amaçlı kullanılan bir yer olduğu ve
olasılıkla birden fazla tanrı veya tanrıçaya adalı olduğu tezini doğurmuştur.
Şimdiye kadar yak. 35 x 50 m. boyutundaki toplam alanın doğu ile orta
kısmı araştırılmıştır. 2010 yılı çalışmalarının hedefi, özellikle batı kesiminin
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araştırılmasıydı. Ayrıca güneydeki şimdiye kadar izole hâldeki açmaların
işlevsel bağlantısının ilk defa sınanması amaçlanmıştır. Toplam 14 kazı açması,
küçük boyutlu duvar üst yüzü sondajlarıyla arazi morfolojisi, yapılaşma ve
işlev tespitleri konusunda yeni bilgiler elde edilmiştir. Neticede çalışmalar
planladığı gibi yürütülmüş, ama beklendiği üzere henüz bitirilmemiştir.
Alanın güneyinde (FHO 27.28.29), tüm alanın kuzeyindeki kayadan çıkan
bir su kaynağıyla beslenen bir su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Su, borular, kayaya
oyulu açık oluklar ve havuzcuklar ile kaya yamacına kadar taşınmaktaydı. Bu
oluğun yanında mevcut kaya tabanına küçük basamaklar işlenmiştir; bunlar
belki de adakların konmasına hizmet etmiştir.
Bunun doğusunda (FHO 30.31) batıdan doğuya bir teras duvarı uzanır. Bu
duvar Antik Dönemde yürünebilir olan araziyi güneyde sınırlamaktaydı. Batı
orta kısımdaki sondajlarda (FHO 32. 34), komşu bir yapının çatı kiremitlerinin
üzerine düştüğü bir kil tabakası tespit edilmiştir. Bu alanda, şimdiye kadar
bilinen dört yanı duvarlarla çevrili tek yapının unsurları sondajlarda açığa
çıkarılmıştır (FHO 33 [Resim: 3]. 36. 38. 39). Kaya sırtları bu yapının duvarları
için temel vazifesi görmüştür. Bir zamanlar bu mekân, pek çok parçası
günümüze ulaşmış iddialı bir kiremit çatı ile örtülü olmalıydı. Mekânın işlevi
tespit edilememektedir.
Suyun atılmasında kullanılan güney kaya yamacının alt kısmındaki bir
sondajda (FHS 1), güneyde, su ile bağlantılı kült amaçlı arazi kullanımının
devamı araştırılmak istenmiştir. Bu çalışmalara ancak kazı sezonunun sonuna
doğru başlanabildiği için gelecek yıl da devam edilmesi planlanmıştır. Bu
çalışmalar N. Burg’un yardımlarıyla A. Filges tarafından yürütülmüştür.

1.3. Lampon Evi (D 2 İnsulası) Arkeolojik Kazıları
D 2 insulasında yer alan ve Lampon Evi olarak anılan evde, bu yıl toplam 13
açma açılmıştır (Resim: 4). Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, bir yandan M.Ö.
140/130 civarına tarihlenen yıkım tabakası içerisinde eve ait kullanım eşyalarının
düştükleri konumda belgelenmesi ve çıkarılması, diğer yandan da evin planı ile
mimarlık tarihi üzerine daha fazla bilginin elde edilmesi hedeflenmiştir.
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Oikosun kuzeyindeki mekânda D 2/55 ve D 2/56 açmalarının bitirilmesiyle,
mekânın tamamı ortaya çıkarılmıştır. Daha önceden de gözlemlendiği gibi,
hemen hemen yan yana iki orijinal ev parselini kapsayan oldukça büyük
sayılabilecek Lampon Evinin inşası sırasında, eğimli arazide bulunmasından
kaynaklı kot farkları, daha yüksek olan eski yürüyüş kotunun kazılarak
düşürülmesi yoluyla azaltılmıştır.
2010’da daha önceki yıldaki gibi, mekânın kuzeydoğusunda toplam
alanının üçte birine denk gelen kısmında yıkık hâlde çatı kiremitleri ele
geçirilmemiştir. Bundan dolayı deprem sırasında çatının yamacın eğimi
doğrultusunda güneybatı istikamette yıkıldığı sonucu doğmaktadır. Yaklaşık
M.Ö. 140/130 tarihli deprem yıkım tabakasındaki buluntular arasında bazı
sikkeler, çok sayıda kurşun ağırlık, oldukça çok başka metal objeler, tek tük
cam kırıkları, kırmızı ile sarı renkli duvar sıvası fragmanları ve dikkati çekecek
kadar çok miktarda pişmiş toprak kap yer almaktadır. D 2/55’teki sıradışı
buluntular arasında spiral şeklinde, iki ucu koç başlarıyla biten bir yüzük,
ince uzun dikdörtgen şeklinde, tüm hâlde bir uzun kenarı boyunca dizili
toplam on fitil deliğine sahip kandil (Resim: 5) ve bir opaion çatı kiremitine ait
kırık parça sayılabilir.
Oikosun arka duvarının ortasında yer alan iyi işlenmiş mermer bir eşik
yardımıyla, hemen kuzeyindeki köşe mekâna ulaşılıyordu. Bu odanın taban
seviyesi eşiğin ayak basılan kısmından 15 ile 20 cm. daha yüksekti. Bu kot
farkı, olasılıkla tahta örtülü bir kil basamak ile aşılıyordu. Eşik ile eşiğin
önündeki oikos taban seviyesi arasındaki kot farkı ise 50 cm. olup diğerinden
çok daha fazladır. Burada basamak olarak kullanılmış bir taşa rastlanmadığı
için, tahtadan iki basamaklı bir konstrüksiyonun yer aldığı düşünülebilir.
Oikos yan mekânı ile evin kuzey duvarı arasında yer alan kuzeybatı
mekânı, henüz 2001 yılında D 2/4 arama sondajıyla tespit edilmişti6; 2010
yılında ise mekân tamamen ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânın girişi güneydeki
1

komşu oikos yan mekânının duvarının ortasındandır ve duvar örgüsünün
6
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içine giren kısa ve özensiz düzlenmiş bir blok taştan meydana gelir. Üzerinde
sadece tek bir delik (mil deliği) varsa da kapı kasasının sınırını belirleyen
hat şeklinde çıkıntı yoktur. Dolayısıyla da bu giriş, en fazla tek kanatlı basit
bir kapı ile kapatılabiliyor olmalıydı. Kuzey ve doğu duvarın önünde ve
altında büyük kaya kütlelerinin göründüğü eğimli uzanan ana kayanın üzeri,
içerisinde küçükçe kırık taşlar, mermer kırıkları ve az miktarda keramik
parçaları bulunan kumlu, kırmızımsı bir dolgu tabakası ile kaplıydı. Bu
dolgu tabakasının üzerinde, taban seviyesi eşiğin üst yüzünden 10 cm. daha
altta kalan bir kil tabakası yer alıyordu. Mekândaki hemen her sondajda bir
zamanki duvar dekorasyonuna ait olması gereken beyaz, sarı ve kırmızı
duvar sıvası parçaları ele geçirilmiştir.
Çatı kiremiti kırıkları dışında yıkım tabakasında kaba ve ince keramık
kırıklarının yanı sıra kabartmalı keramik de bulunmuştur. Buluntular zemin
üzerindeki yıkım tabakasında, mekânın güneydoğu köşesinde (D 2/59 ve D 2/57
sondajları) dikkati çekecek kadar yoğun ele geçirilmiştir. D 2/57 sondajında
buluntular arasında bir İskender sikkesi (şimdi Milet Müzesi’ndedir) ile
bir demir anahtarın vurgulanması gerekir. D 2/59 sondajında mekânın
güneydoğu köşesi yakınında, sıradışı bir şekilde kil tabakasının içerisinde, in
situ durur vaziyette ve neredeyse hiç zarar görmemiş durumda olasılıkla bir
lagynos gövdesine rastlanmıştır. Bunun bir inşaat adağı olması mümkündür;
ancak kabın içeriğinin analizi henüz yapılmamıştır. Bir başka sıradışı buluntu
D 2/60’ta mekânın kuzeydoğu köşesinde ele geçirilmiştir. Doğrudan tabanın
üzerinde neredeyse hiç buluntu ele geçirilmemesine rağmen, zeminin hemen
hemen 30 cm. üzerinde, kalın bir kil tabakası içerisinde, yataya yakın bir
alanda çok sayıda çatı kiremiti fragmanları ve özellikle de büyük kırıklar
hâlinde keramik buluntuları belgelenmiştir. Bunlar arasında bir de düştüğü
konumda baş aşağı keşfedilmiş, tüme yakın olsa da ezilmiş hâlde bir kapalı
ağızlı pişmiş toprak kap bulunmaktadır. Başka izahatlar mümkün olsa da
bu buluntu durumunun bir açıklaması da deprem sırasında, üzerindeki
tüm eşyalarla beraber üst kat tabanının ve çatı kiremitlerinin alt katın tabanı
üzerine yıkıldığıdır.
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Kuzeydoğu köşe mekânın güneyinde açılan D 2/62’den D 2/65’e kadarki
sondajlarla, 2001 yılında D 2/2 sondajı ile belirlenen oikosun7 yarıdan fazlası
sistemli biçimde kazılmıştır. Ancak 2011 yılı için planlanan üç büyük sondaj
açıldıktan sonra, oikos hakkında bir şeyler söylemek mümkün olacaktır. D
2/62 sondajının kuzeydoğusunda antik taban seviyesinin üzerinde, duvar
yüzeyindeki düzensizlikleri örtmeye yarayan duvar sıvasının kalıntıları
istisnaî olarak korunagelmiştir. Özellikle çok miktarda dolgu malzemesine
ihtiyaç duyulan kuzey duvarda kütleyi sağlamlamak için büyük keramik
kırıkları kullanılmıştır. Ancak bunun üzerine, orta sıva tabakası sürülmüştür.
Doğu duvarda bu sıva tabakası üzerinde derinlemesine uzun hatlar şeklinde
çekilmiş parmak izleri görülmektedir. Bu girintiler, bu tabakanın da üzerine
gelen ince sıva tabakasının daha iyi yapışması için gerekliydi.
2

Büyükçe üç sondajda, tıpkı Lampon Evi‘nin güneydeki mekânlarında
olduğu gibi, hiçbir şekilde sıkıştırılmış toprak (kil) taban üzerinde, çok
sayıda keramik parçası ve hemen hemen tüm pişmiş toprak kaplar içeren bir
buluntu alanıyla karşılaşılmamıştır. Buna karşın tabanın üzerinde ve içinde,
ayrıca zeminin üzerindeki kil tabaka içerisinde, genellikle metalden pek çok
küçük buluntu ele geçirilmiştir. Bunlar arasında tunç sikkeler, ama D 2/63
sondajında ele geçirilen 299,1 g ağırlığında kare levha biçiminde bir kurşun
ağırlık da (şimdi Milet Müzesi‘ndedir; bulunmaktadır (Resim: 6). Ağırlığın
üst yüzünde iki satır hâlinde “Prieneliler‘in / Yarım (mina)” şeklinde
çevrilebilecek ΠΡΙΗ / ΗΜΙ yazmaktadır.
Lampon Evi içerisindeki yeni sondajlar, son zamanlarda düşünüldüğü
gibi evin depremden önceki son kullanım evresinde aşağı, güneybatı ve
yukarı konut birimleri şeklinde bölünmediğini ortaya koymuştur. Evin
güneybatı bölümünde yoğun, kuzey mekânlarında ise göreceli daha az olmak
üzere farklılıklar sergileyen keramik buluntu dağılımı, tam tersine, evin tüm
bölümlerinin bir arada kullanıldığına işeret etmektedir. Kuzeydeki oikos yan
mekânının eşiğinin önündeki durum, aşağı avlu ile yukarı avlu arasındaki
taş merdivende eksik kalan basamakların, mevcut taş kaidenin üzerine
oturtulmuş tahta bir konstrüksiyonla verilmiş olabileceğine işaret etmektedir.
7
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Lampon Evinin batı dış duvarında, burada sonradan eklenmiş başka
mekânların bulunup bulunmadığını anlamak üzere, 9 m. uzunluğundaki
D 2/69 arama sondajı açılmıştır (Resim: 7). Bunun söz konusu olmadığı
anlaşılmıştır. Evin batı duvarı bahsi geçen depremde dışarı doğru yıkılmıştır.
Bu nedenle blokların arasında bulunan bir zamanki duvara ait kerpiçte ele
geçirilen buluntular, Lampon Evinin kuzeybatısındaki mekânların sabit veya
sabit olmayan donanımına ait olmalıdır. Bunlar arasında evin kuzeybatı
köşe mekânından iki ayna yüzlü blok taş imişçesine biçimlendirilmiş bir
alçı kabartma parçası yer almaktadır; yukarıda bahsi geçen, evin içerisinde
bulunmuş duvar sıvası fragmanları da zaten renkli duvar dekorasyonunun
varlığına işaret etmektedir.
Aynı D 2/69 sondajında Lampon Evi‘nin inşasından öncesine ait iki
duvar kalıntısı tespit edilmiştir. Bunlardan güneydeki, kent planının yönelim
sitemini takip etmesine rağmen kanonik prostas evinin planına uymasa da,
kuzeydeki duvar kalıntısı bu sisteme açılı, ancak evin dışında, biraz daha
kuzeybatısında 2003’te C 2-D 2/1 ve 2004’te D 2/28 ve D 2/38 sondajlarında
ortaya çıkarılan bir duvara paralel uzanmaktadır.
Lampon Evi‘nin güneydoğu yönünde, dışında açılan D 2/70 arama
sondajında, şimdiye kadar bilinmeyen ve güneyden gelerek hafif açılı olarak
evin bundan daha yeni güney duvarına yaslanan bir duvar tespit edilmiştir.
Bu duvar tıpkı doğu bitimi 2004 yılında D 2/27 sondajında tespit edilen bir
doğu-batı duvarı gibi, 70 cm. ile alışılmıştan daha kalındır. Dolayısıyla 2011
yılı çalışmalarında her iki duvarın Lampon Evi‘nin güneydoğu köşesinde yer
alan, büyütme amaçlı bir ekleme güney mekânın batı ve güney duvarları olup
olmadığının ve belki de burada son kullanım evresinin ana girişinin bulunup
bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. Bunun dışında Lampon Evi‘nin
içerisindeki araştırmalar, oikosta üç ve oikos batı yan odasında dört sondajla
bitirilecektir.
Lampon Evi‘ndeki kazı çalışmaları F. Rumscheid tarafından yürütülmüştür.
J. Ulbrich, M. Klages, A. Mecking, V. Sichelschmidt ve D. Pollok sondajlardan
sorumlu olup belgeleme çalışmalarını yapmışlardır.
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1.4. Aşağı ve Yukarı Gymnasionlardaki Çalışmalar
Bu yıl Yukarı Gymnasion‘daki çalışmalar, sondajlar ve yapı alanında
dağınık hâldeki yapı taşlarının belgelenmesine yoğunlaşmıştır. Aşağı
Gymnasion‘da, gelecek yıl bu yapı kompleksinin hızlı bir şekilde mimarlık
tarihi çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli ilk ölçümler gerçekleştirilmiştir.
2010 yılının sondajlarının her şeyden önce ilk yapılaşmanın biçim ve
tarihini ortaya çıkarması beklenmekteydi (Resim: 8). Güneydoğu teras
duvarının arkasındaki dolguda açılan E 12/2 sondajı, bu duvarın kentin
erken dönemine ait olduğunu ortaya koymuştur: Gerisindeki dolguda ele
geçirilen çok az sayıdaki buluntu 4./3. yy.a tarihlenmektedir (L. Heinze’nin
verdiği bilgi).
Güneydeki komşu bouleuterionda olduğu gibi8, E 12 insulasınında da
3

başlangıçta konut yapılaşması bulunup bulunmadığı sorusunu cevaplamak
için, kentin kuruluş evresindeki düzenli konutların parsel duvarlarının
bekleneceği yerlerde E 12/1, E 12/2, E 12/3 ve E 12/6 sondajları açılmıştır. Bu
sondajlarda ana kayaya kadar inilmesine rağmen, hiçbir yerde gymnasiondan
önce burada konut parsellerinin yer aldığına dair kanıta rastlanmamıştır.
Orijinal teras duvarının sağlam kalmış kısımlarında, konut yapılarına
ulaşımı sağlayacak sayıda girişin bulunması da bu duruma uymaktadır. Bu
durumda E 12 insulası, kentin kuruluşu evresinden itibaren, kamuya açık bir
kısım olarak kullanılmaktaydı. E 12/4 ve E 12/8 sondajlarındaki kanallarla
kaya yüzeyindeki yontulmalar, Athena Caddesi ile tiyatro arasında yer
alan batıdaki bitişik sokağın başlangıcından itibaren Yukarı Gymnasion için
daraltıldığını düşündürmektedir.
Buluntu toplulukları ve bulguların gösterdiği üzere tüm yapı kompleksi,
M.S. 1. yy.da tekrar inşa edilmiş ve bu sırada daha önceki kullanım yüzeyi
tahrip edilmiştir. Güneyde palaistra, batıda bir mekân dizisi ve kuzeyde bir
hamam yapısından meydana gelen İmparatorluk Dönemi yapı kompleksi
büyük oranda devşirme malzemeden inşa edilmiştir. Ancak bu devşirme
8
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malzeme arasında üst yapı unsurlarına ait yapı elemanları neredeyse yoktur;
çoğu stylobatın tekrar kullanılan taş bloklarından oluşmaktadır. Bu nedenle,
yapının öncesinde uzun süre kullanılmadığı ve bu sırada başka binalara
yapı malzemesi kaynağı olarak hizmet verdiği akla yakındır. Bu sırada
özellikle yapının duvar ve diğer üst elemanları sökülmüş olmalıdır. Yukarı
Gymnasion‘un bir süre kullanımından vazgeçilmesinin nedeni, kentin pekçok
yerinde tespit edilen M.Ö. 140/130’lardaki deprem olabilir.
Çalışmalar, bu makalede konu ile ilgili bilgileri de hazırlayan U. Mania
idaresinde ve G. Glock, R. Wohmann, G. Karataş, L. Heinze, H. Ulukan ve T.
Ünlü’nün katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

1.5. Park Yeri Bazilikası
2010 yılı kazıları, üç nefli bazilikaya ait güney nefin doğu kısmının açığa
çıkarıldığı 2008 yılı çalışmalarının devamı mahiyetindeydi. Bu çalışmanın
hedefi, yapının planını mümkün olduğunca açıklığa kavuşturmak, daha
dakik bir ifadeyle kilisenin batı bitimini belirleyerek böylece yapının
uzunluğunu tespit etmek, yapının enini saptayabilmek için kuzey dış duvarın
başlangıcını bulmak ve 2008 yılında sadece kısmen açığa çıkarılan daha eski
olduğu anlaşılan güneydeki bir yapısal oluşumla bazilikanın ilişkisini ortaya
çıkarmaktı.
Arazinin kuzeye doğru iyice dikleşmesi ve yapının kuzeybatı kesiminin
büyük kısmını kaplayan - özellikle kayarak gelmiş kent suru parçalarından
meydana gelen – bir moloz yığını nedeniyle, burasının kazısına ancak yoğun
bir ön çalışma sonrasında başlanabilmiştir; ayrıca çalışmaların yapının güney
kısmıyla sınırlandırılması gerekmiştir. Apsisin içine oturduğu

duvarın

kuzeydeki parçasının batı yanında (yapının kuzeydoğu köşesi), güney yan
nefin batı kesiminde ve yapının güzeyinde sondajlar açılmıştır.
Kent surlarının doğusunda, park yerine yakın Erken Hıristiyanlık
Dönemi bazilikasının planını ve ölçülerini tespit etme ve mimarî kalıntıları
belgeleme hedefine ulaşılmıştır. Artık sadece bazı ölçülerin kontrol edilmesi,
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v.s. gerekmektedir. Burada söz konusu olan yapı 25,76 m. uzunluğunda ve
13,80 m. genişliğinde üç nefli bir bazilikadır. Buna karşın tiyatro yakınındaki
Piskoposluk Kilisesi ise 30,93 x 13,55 m.dir. Kilisenin batısında, arazi
koşullarından dolayı taban seviyesi orta neften 1,20 m. daha yüksekte bulunan
bir narteks yer alır. Kilisenin içi sıva kaplı olup boyanmıştı. Bu dekorasyon,
İmparatorluk Dönemi duvar dekorasyonu geleneğinde mermer taklidi bir
pano sistemi şeklindedir (Resim: 9). Yapının tabanından sikke ve keramik
buluntuları, M.S. 5. yüzyılda inşa edildiği olasılığını güçlendirmektedir.
Bu çalışmalar M. La Torre ve G. Höfig’in katılımıyla J. Fildhuth tarafından
yürütülmüştür.
2. Kent Alanındaki Mimarî Yüzey Araştırması
2.1. Batı Konut Alanı
Geçen Yılın Yüzey Araştırması Alanındaki Sondajlar (F 3–F 5 İnsulaları)
Geçen yıl yüzey araştırması yapılan, yani F 3’den F 5 insulasına kadarki
alanda 2010 yılında yapısal strüktürleri açıklığa kavuşturmak, tarihlemeleri
gerekçelendirmek ve yapı evrelerini birbirinden ayırt edebilmek üzere
altı sondaj açılmıştır (Resim: 10). Burada ele geçirilen buluntuların
değerlendirilmesi henüz bitmediği hâlde, bazı yeni bulgular elde edilebilmiştir:
F 3/1 sondajı ile, ilk yapı evresine ait iki parselle sur duvarı arasında
başlangıçta bir hattın boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Orijinal batı sur duvarına
ait kalıntılar son kullanım evresine ait tabanın altında bulunmuştur.
Hemen hemen F 4 insulasının merkezinde yer alan F 4/2 sondajında çok iyi
korunagelmiş bir peristasis açığa çıkarılmıştır; içerisinde, zengin keramik
buluntuları ihtiva eden, yaklaşık M.Ö. 140/130’lara tarihlenen deprem yıkım
tabakasına ait henüz el sürülmemiş bir tabakaya rastlanmıştır. Peristasisin
bu kısmı doğusunda, insulanın ortasında bir kuzey-güney duvarına
yaslanmaktadır; bu duvarın batı yüzü peristasisin bulunduğu kısımda düz
bir sıva ile kaplıdır. Orijinal plan şemasına ait olması gereken bu duvarın
insulanın güney yarısından kuzey yarısına kadar derzsiz uzanıyor olması,
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düzene ters biçimde küçük, yani F 4 ve F 5 insulalarının kuzey kesiminde
kuzey-güney hattında daha kısa kesilmiş parsellerin, erken yapı evresine
olması gerektiğini olası kıldığı için, önemli bir gözlemdir. Bu durumda,
yapılaşma bu evrede, her yerde tek bir norma uygun parseller üzerinde
gerçekleşmemiştir.
F 4/3 sondajında düzensiz bir taş döşeme tespit edilmiştir. Burası
Kassope’deki bir buluntu9 uyarınca, toynaklı küçük bir hayvanın, belki de bir
4

eşeğin ahırının tabanı olabilir.
Burada

bahsi

geçen

sondajlar

S.

Dillmann’ın

gözetiminde

gerçekleştirilmiştir.
Batı Kapısı Caddesi Alanındaki Yüzey Araştırması (F 6, F 7, G 6, G 7 İnsulaları)
Eski Alman kazıları sırasında ortaya çıkarılan konut alanlarındaki yüzey
araştırmaları çerçevesinde, 2010 yılında, Batı Kapısı Caddesi’nin kuzeyindeki
F 6 ve F 7 insulalarıyla güneyindeki bunlara karşı G 6 ve G 7 insulalarında,
yapı mevcutları ile buluntu parçaları belgelenmiştir.
G 6 insulasındaki sinagogun yer aldığı kısımda M.Ö. 140/130’lara
tarihlenen depremden önce burada iki evreli bir konut yapılaşması
bulunduğu, bunlardan daha erken olanın kuzeybatıda kentin kuruluş
evresine ait yapılaşma planının insula sınırlarına riayet ettiği anlaşılmıştır.
G 7 insulasındaki 26 No.lu evin planı, kentin kuruluş evresindeki dörtlü
mekân gruplarıyla kıyaslandığında biraz daha büyük olan neredeyse
kanonik dörtlü mekân grubunu ve doğu yanında, önünde prostası ile
beraber ikinci oikosu sergilemektedir (Resim: 11). Andronun tabanı kireçli
bir döşeme kaplıydı ve duvarlar boyunca klineler için hafif yükseltilmiş bir
şerit uzanmaktaydı10. Andronun güney duvarında, bu ziyafet odasında
5

yeri temizlerken biriken suyu avlu tarafına akıtabilmek için bir gider
Krş. W. Hoepfner – E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland ²(Münih
1994) 154 res. 144; 156.
10 Th. Wiegand – H. Schrader, Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den
Jahren 1895-1898 (Berlin 1904) 291. 303. 323’de hatalı olarak „mozaik“ olarak tanımlanmıştır.

9
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bulunmaktadır. Benzeri bir düzeneğe, geçen yıl F 4 insulasının güneybatı
köşesindeki 8 No.lu evin güneyindeki kiralık andronda rastlanmıştır.
Çalışmaları R. Birkhoff koordine etmiş, M. Dietrich, C. Haider, J. Sahr ve
S. Förster kendisine destek olmuşlardır. Fotoğraf belgelemeleri ile takometrik
ölçümler K. Ulrich, U. Mania ve H. Ulukan tarafından gerçekleştirilmiştir.

2.2. Sinagog
Kentin batısındaki (G 6 insulası) sinagogdaki araştırmalar, program
uyarınca bitirilmiştir. Henüz cevap bulmamış bazı sorular, yapının ve
bitişiğindeki yapıların Hellenistik ile Roma Dönemi tarihi ve mimarîsi ile
ilgili detaylardır. Şimdiye kadar araştırılmamış kısımlar temizlendikten sonra
taşların işlendiği planı çıkarılmış ve sondajlar açılmıştır. İlk hâlinde burada yer
alan Hellenistik konut, zamanla pek çok değişiklik geçirmiştir; en son Priene
için tipik prostas evine dönüşmüştür (Resim: 12). Ancak ölçüleri normalde
karşılaşılandan çok daha büyüktür. Roma İmparatorluk Döneminde de
yapı değişiklikler geçirmiştir; sinagog olarak kullanımı, sikke ile keramik
buluntuları uyarınca, MS 400’ler civarında olmalıdır. Bu dönemde yapının
yakın çevresi, sanıldığının aksine konut olarak kullanılmaktaydı. Orta ve Geç
Bizans Dönemi buluntuları şimdilik yoktur.
Buradaki çalışmalar N. Busch ve A. Kola’nın destekleriyle N. Burkhardt ve
M. La Torre tarafından yürütülmüştür.

2.3. Kent Yüzey Araştırmaları: Surları, Antik Su Kuyusu
Kent yüzey araştırmaları kapsamında U. Ruppe tarafından kent surlarının
araştırılması ve belgelenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Araştırılan
bölümler Doğu ve Batı Kapısı ile kent suru civarı ve tahkimat sistemiyle
bağlantısı olduğu aşikar bir su deposunun incelendiği güneydoğu kesimdir.
Ayrıca bir önceki yıl yapılan fotogrametrik fotoğraflar çizime aktarılmış ve
çizimsel belgelemeye devam edilmiştir. Teloneia tahkimatının bölümlerinin
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araştırılması ise zamansal nedenlerle yapılamamıştır. Doğu Kapısının planı,
seyirdim yolu ile kulelerin üst katına nasıl ulaşıldığı artık açıklığa kavuşmuştur.
Batı Kapısı’nın rölövesi bitirilmiştir. Mimarî mevcutların incelenmesi, Batı
Kapısı düzenlemesinin kentin kuruluş dönemine ait olamayacağını ortaya
koymuştur.
Şimdiye

kadar

tanımlanamamış

mimarî

elemanların

aidiyetinin

anlaşılmasıyla gerçekleştirilebilen tiyatro yakınındaki Erken İmparatorluk
Dönemi mezar yapısının ölçülmesi ve rölövesi, bir iki kontrol ölçümü
dışında bitirilmiştir (Resim: 13). Burasının belgeleme çalışması baz alınarak
hazırlanacak olan çizimsel rekonstrüksiyonu, 2011 yılı çalışmalarında
kontrollerin yapılmasından sonra tamamlanacaktır. Bu çalışmalar H. Bücherl
tarafından yürütülmüştür.
Kent alanının güneydoğusunda hemen kent surlarının yanında bir antik
su kuyusunun varlığı uzun zamandır bilinmektedir. Bu su kuyusu U. Ruppe
ile J. Ulrich’in inisiyatifi ile bu yıl ilk defa daha yakından incelenmiştir.
Yaklaşık 18 m. derinliğindedir. Temizleme çalışması neticesinde bir zamanlar
ince uzun bir yapı içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır. Burada, içerisinden su
akan bir mağaraya kadar inen uzunlamasına bir kaya yarığının bulunduğu
anlaşılmıştır. Altta yontularak ortaya çıkarılmış bir havuz görünmektedir;
havuzdan yukarısı, doğal kayanın kullanılamadığı yerlerde blok taşlardan
duvarlarla örülmüştür. İşlevi şimdilik bilinmeyen mermer hatıllar, düzensiz
aralıklarla kuyunun kuzey ile güney tarafını birbirine bağlamaktadır.
Kuyu yukarıda mermer hatıllar üzerine yerleştirilmiş mermer levhâlarla
örtülmüştür; bunun da üzerinde kuyunun ağzını meydana getiren levhâlar
durmaktadır (Resim: 14).
U. Mania geçen yıl başlanan Priene’nin eski planlarının referanslanması
çalışmalarına devam etmiştir. Böylece tek tek planlar, ilgili arkeolojik arazi
çalışmaları sırasında gelecek eklemelerin de işlenebileceği dijital bir kent
planı için temel oluşturmaktadır.
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3. Kazı Buluntuları Üzerine Çalışmalar ve Restorasyonu, Malzeme Gruplarının
Çalışılması
Bu

çalışmaların

ağırlık

noktasını,

sürekli

yenileri

eklenen

kazı

buluntularının belgelemesi, onarımı ve korunması yanı sıra daha önceki
kazı sezonlarında ele geçirilen pekçok buluntu kompleksi, yani buluntu
gruplarının çalışılması teşkil etmiştir. Bunlar ‘Lampon Evi’nin deprem
yıkım tabakası, prytaneiondaki sondajlar, agorada ‘Kutsal Stoa’nın buluntu
malzemesi, ‘Lampon Evi’nden Hellenistik pişirme kapları ve Hellenistik
camlardır. Bu çalışmalar dönüşümlü olarak B. Gossel-Raeck, U. Mandel
ve J. Rumscheid başkanlığında gerçekleşmiştir. Aralıksız süren belgeleme
çalışmaları S. Gampe, I. Gennacaro, M. Junghans, J. Parchen, L. Üzer ve U.
Weigel tarafından gerçekleştirilmiştir. L. Heinze, S. Naumann, G. Nicolaisen,
L. Picht ve Z. Yılmaz belli konularda çalışmışlar, M. Brückle, B. Schödel ve
K. Ulrich çizimsel ve fotoğrafsal belegelemeyi gerçekleştirmişlerdir.G. M.
Eichmüller, B. Dreisow, N. Heller, H. Henning ve J. Mahrdt buluntuların
restorasyonu konusunda faaliyet göstermişlerdir.
Ayrıca W. Blümel ve D. Kah (epigrafi), S. Gün (heykeller), F. Rumscheid
(pişmiş toprak figürinler) ve B. Weißer (buluntu sikkeleri) belli konulardaki
düzenli çalışmalarına devam etmişlerdir.
Prof. Dr. R. Teegen tarafından Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı’ndaki
nekropolde bulunan iskeletler üzerinde yapılan antropolojik araştırmalara
devam edilmiş ve neredeyse bitirilmiştir. Sadece küçük çaplı bir araştırma
daha gerekmektedir. Burada gömülmüş Bizans halkının bedensel özelliklerine
dair nihaî bir genel tablo henüz hazır değildir.

4. Ören Yerinin Onarım ve Koruma Çalışmaları ile Bakımı
Demeter Kutsal Alanı kült mekânlarında 2009 yılında başlanan onarım
çalışmaları, öngörüldüğü gibi neredeyse bitirilmiştir. Sadece adak hediyesi
podyumunun önünde yerde yatan masanın nihaî şekilde bir araya getirilmesi
işlemi tam bitmemiştir. Kült mekânlarının batı bitim duvarının duvar örgüsü
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onarılmış ve sağlamlaştırılmıştır. Adak hediyesi podyumunun, ağaç kökleri
nedeniyle yerinden kaymış orthostatları ve üst yüzündeki levhâları yeniden
eski konumuna getirilmiş ve kısmen kenetlerle tutturulmuştur. Bu çalışmalar
G. Höfig tarafından yürütülmüştür.
2008’de – genelde konutlardan oluşan – kalıntılarının yeniden belgelendiği
ve 2009 yılında bazı sondajların açıldığı kentin kuzeybatı kesimindeki D 3’ten
D 6 insulalarına kadarki sahada, Hellenistik yapılaşmaya ait duvarların üst
yüzlerini sağlamlaştırma çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 15). Bu duvarlar
bundan 110 yıl önce ortaya çıkarılmış olup doğa şartlarının doğrudan etkisi
altındaydı. Bu duvarlar genelde sadece kil ile bir arada tutulan iki cidarlı kırık
taş duvar örgüsünden ibaret oldukları için, yağmurlar nedeniyle giderek
bozulmaktadır. Ayrıca duvar tepelerinde bitkiler büyüyüp kökleriyle taş ve
kili birbirinden ayırmaktadır.
Duvarların durumunu tespit etmek için öncelikle üst yüzleri temizlenmiş,
sonrasında bol suyla yıkanmış ve kum, bataklık kireci ve biraz beyaz çimento
karıştırılmış bir harç, duvarların üzerine uzun bir tümsek şeklinde konmuştur;
en son harç yüzeyi pürüzlendirilmiştir. Mahallî işçilerden oluşan bir grup
tarafından yerine getirilen çalışmalar beklenenden daha fazla ilerlenmiştir.
Bu çalışmalar başlangıçta restoratör N. Heller ve daha sonra F. Rumscheid ile
U. Mania tarafından yönlendirilmiş ve gözetilmiştir.
Bunun dışında F 5 insulasında 13 No.lu evde pek çok parçaya ayrılmış bir
mermer sunak yapıştırılarak bir araya getirilmiş ve Athena Tapınağı’nın adak
yazıtına ait kırık bir parça yerine oturtulmuştur. Bu çalışmalar Restoratör J.
Mahrdt tarafından gerçekleştirilmiştir.
“Park Yeri Bazilikası”nın bazı kısımlarının ortaya çıkarılmasıyla (bkz.
yuk. Arkeolojik Kazılar), kilisenin iç duvarlarında korunagelen duvar
sıvasını temizlemek ve ön korumasını sağlamak gerekli olmuştur. Bunun
yapılmasından sonra, duvar yüzeyleri özel gaz bezi ve önüne yapılan harçsız
duvarlarla korumaya alınmıştır. Bu duvarların gerisi kumla doldurulmuştur.
Bu çalışmalar Restoratör N. Heller tarafından gerçekleştirilmiştir.
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5. Diğerleri
Ekim 2010’da kazı evi yanı sıra hâlihazırda görevde olan kazı bekçileriyle
beraber kazı alanına bekçilik yapacak bir bekçi daha işe alınmıştır. Böylece
Milet Müzesi’nin görevlendirdiği personel ile beraber ören yerinin 24 saat
gözetimi daha iyi sağlanacaktır.
Kazının son yıllardaki finansmanı Alman Araştırma Birliği, Alman
Arkeoloji Enstitüsü, Fritz Thyssen Vakfı ve mimarlık araştırmalarını
destekleyen Leopold Werner Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu metnin Türkçe’ye çevirisi için Dr. Selma Bulgurlu Gün’e teşekkür ederiz.
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Abb. 1: Tätigkeitsbereiche der Priene-Kampagne 2010
Resim: 1: 2010 yılında Priene’de çalışılan alanlar

Abb. 2:

Insulae E 13 und E 14. Schematischer Plan der Bebauung (Zeichnung A.
Hennemeyer, M. Grandl, B. Fröchtenicht)

Resim: 2: E 13 ve E 14 insulaları. Yapılaşmanın şematik planı (Çizim A.
Hennemeyer, M. Grandl, B. Fröchtenicht)
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Abb. 3:

Östliches Felsheiligtum. Schnitt FHO mit Mauerzug
auf Felsrippe (Foto A. Filges)

Resim: 3: Doğu Kaya Kutsal Alanı. Kaya sırtında duvarın yer
aldığı FHO açması (Fotoğraf A. Filges)

Abb. 4:

Insula D 2, Haus des Lampon. Steinplan mit
Eintragung der Schnitte (Zeichnung U. Mania u. a.)

Resim: 4: D 2 insulası, Lampon Evi. Açmaların
işaretlendiği taş plan (Çizim U. Mania vd.)
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Abb. 5:

Insula D 2, Haus des Lampon. Tonlampe aus dem
Haus des Lampon (Foto K. Ulrich)

Resim: 5: D 2 insulası, Lampon Evi. Lampon Evi ‘nden
pişmiş toprak kandil (Fotoğraf K. Ulrich)

Abb. 6:

Insulae D 2, Haus des Lampon. Bleigewicht
aus dem Haus des Lampon (Foto K. Ulrich)

Resim: 6: D 2 insulası, Lampon Evi. Lampon Evi ‘nden
kurşun ağırlık (Fotoğraf K. Ulrich)
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Abb. 7:

Insula D 2, Haus des Lampon. Westliche
Außenmauer von Südwesten (Foto F. Rumscheid)

Resim: 7: D 2 insulası. Lampon Evi. Batı duvarın güneybatıdan
görünümü (Fotoğraf F. Rumscheid)

Abb. 8:

Oberes Gymnasion. Steinplan mit Eintragung
der Sondagen (Zeichnung U. Mania u. a.)

Resim: 8: Yukarı Gymnasion. Açmaların yer aldığı taş
plan (Çizim U. Mania vd.)
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Abb. 9: „Parkplatzbasilika“. Wandmalerei mit Marmorimitation (Foto B. Schödel)
Resim: 9: „Park Yeri Bazilikası“. Mermer taklidi duvar resmi (Fotoğraf B. Schödel)

Abb. 10: Insulae F 3 bis F 5. Mauerverlaufsplan mit Eintragung der Sondagen
(Zeichnung S. Dillmann)
Resim: 10: F 3’den F 5’e kadarki insulalar. Açmaların yer aldığı duvar güzergâhı planı
(Çizim: S. Dillmann)
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Abb. 11: Insula G 7. Haus 26 mit zwei Oikoi von Südwesten (Foto F. Rumscheid)
Resim: 11: G 7 insulası. İki oikoslu 26 No.lu evin güneybatıdan görünümü
(Fotoğraf F. Rumscheid)

Abb. 12: Haus 24 und Synagoge in der Westtorstraße. Steinplan (Zeichnung
M. La Torre, A. Kola, N. Busch)
Resim: 12: Batı Kapısı Caddesi’ndeki sinangog ve 24 No.lu ev. Taş planı
(Çizim M. La Torre, A. Kola, N. Busch)
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Abb. 13: Grabbau bei Theater von Südwesten (Foto W. Raeck)
Resim: 13: Tiyatrodaki mezar binasının güneybatıdan görünümü (Fotoğraf: F. Raeck)

Abb. 14: Wasserschacht. Abdeckung von unten (Foto J. Ulbrich)
Resim: 14: Su kuyusu. Kuyu ağzının alttan görünümü (Fotoğraf: J. Ulbrich)
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Abb. 15: Nordwestviertel. Sicherung der Mauerkronen (Foto U. Mania)
Resim: 15: Kuzeybatı semt. Duvar üst yüzlerinin sağlamlaştırılması
(Fotoğraf: U. Mania)
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BADEMAĞACI KAZILARI
2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU
Refik DURU*
Gülsün UMURTAK
Bademağacı Höyüğü’nde Prof.Dr. Refik Duru (Başkan) ve Prof.Dr.
Gülsün Umurtak’ın (Başkan Yardımcısı) yönetiminde yürütülmekte olan
kazıların 18. dönem çalışmalarına 22 Temmuz ile 6 Eylül 2010 tarihleri
arasında devam edilmiş ve 45 gün süren bu dönem çalışmalarının bitiminde,
höyükteki kazıların sona ermesine karar verilmiştir. Kazıların son yılı olması
nedeniyle bu çalışma döneminde ağırlıklı olarak, daha ziyade iki yıl önce
höyüğün güney yarısında başlanan araştırmalara devam edilmiş ve özellikle
2009 yılında bu kesimde geniş alanlarda incelenmeye başlanmış olan İlk
Tunç Çağı II (İTÇ II) yerleşmesinin mimarlık durumunun aydınlatılmasına
çalışılmıştır. Bu şekilde, höyüğün güneybatısında çok geniş alanların
kazılmasıyla İTÇ yerleşmesinin bu kesimdeki çok karmaşık ve yoğun olan
yapı kalıntılarının durumu öğrenilmek istenmiştir. Ayrıca geçmiş senelerde
kazılan, ancak mimarlık konularında daha fazla bilgi edinilmeye ihtiyaç
duyulan bazı yerlerde de çalışılarak, İTÇ döneminin cevaplanması gereken
soru ve sorunlarına yanıtlar ve çözümler bulmak amaçlanmıştır. Aynı
nedenle höyüğün orta ve batı yamaç kesimlerinde de gerekli küçük ölçekli
araştırmalar / kazılar gerçekleştirilmiştir. 2010’da bir başka çalışma da,
Megaron 12 ve 13’ün temellerinin altında ve batı bitişiğinde yapılmıştır.
Son kazı dönemi çalışmalarında edinilen bilgilere dayanarak, genelde
Bademağacı’nın sahip olduğu kültürler ve daha önceki yıllarda bu kültürlerin
tarafımızdan saptanmış olan sıralanma durumu (stratigrafi) konusunda
herhangi bir değişiklik yapılmasının gerekli olmadığını söyleyebiliriz.
1

*

Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sok. 2/6 Suadiye - İstanbul / TÜRKİYE (rfkduru@yahoo.com)
Prof. Dr. Gülsün UMURTAK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve
Onasya Arkeoloji Anabilim Dalı, Beyazıt - İstanbul / TÜRKİYE (gulsumumurtak@gmail.com)
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İTÇ Öncesi Yerleşmeler
Mimarlık
Bu kazı döneminde IV 4 / D 3-4 plan karelerindeki İTÇ II temellerinin
hemen altında, yapılan küçük ölçekli kazılarda kayda değer bir arkeolojik kalıntı
bulunmamış, ancak ele geçirilen çç ve bazı küçük buluntulardan, bu alanda
İTÇ’nin hemen altında Geç Kalkolitik (GKÇ), Erken Kalkolitik (EKÇ) ve Geç
Neolitik Çağa (GNÇ) kadar geri giden yerleşmelerin olduğu anlaşılmıştır. Böylesi
bir olgunun varlığının daha önceki yıllardan bilinmesine karşın, bu durumun bir
kez daha gözlenmesi, höyükteki İTÇ öncesi yerleşmelerin sıralanması ve bunların
yayılım alanının belirlenmesi bakımından önemli olmuştur.

İTÇ Yerleşmeleri
Mimarlık
Yukarıda da söylediğimiz gibi, son kazı döneminde ağırlıklı olarak höyüğün
güney yarısında çalışılmıştır. Höyüğün orta kesimlerindeki Kilise’nin güney
bitişiğinde, daha önceki yıllarda kazılmış olan açmanın güney sınırının
ötesindeki 6 X 15 m.lik bir açmada (V 3 / C 5-4 plan kareleri), yüzeyin hemen
altında, iri taşlarla yapılmış kalın bir duvar ve onun altında, yine özensiz iri
taşlarla örülmüş bir duvar daha çıktı. Bunlar esasen bitişik alanda daha eski
yıllarda çıkarılmış İTÇ II / 2 ve 1 yapılarının devamı niteliğindedir.
Bu kesimin batısında, V 4-5 / C 3 karelerinde, geçen yıl açılan ancak
niteliği anlaşılamamış, kuzey / güney yönünde ilerleyen kalın bir duvar
bulunuyordu. Bu duvar boyunca geliştirilen kazılarda, iri taşlarla yapılmış
duvarlı, İTÇ II’nin son evrelerine ait yapılara ait başka mekânlar da saptandı.
İTÇ II’nin aynı dönemlerine ait yapı kalıntıları V 5 - VI 2 / C 4-3 plan
karelerindeki açmada da gözlendi. Bu açmalardan edinilen bilgilere göre,
orta kesimde yer alan kilisenin güneyindeki alanda, İTÇ II sonlarında yoğun
şekilde yerleşilmişti. Ancak yapılar höyük yüzeyine çok yakın oldukları için,
duvarlar büyük oranda bozulmuştu.
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İTÇ II’nin son iki evresine tarihlenebilecek, irice taşlarla yapılmış başka
temeller, batı yamaç boyunca sıralanan (V 5 - VI 2 / B 5-4 plan kareleri)
megaron dizisi üzerinde de görülmüştür.
Höyüğümüzün güney eteklerinde 2009’da varlığı saptanan yoğun
yapılaşmanın daha iyi ve ayrıntılı izlenebilmesi için sürdürülen kazılarda elde
edilen bilgiler çok, fakat yeterince açık ve anlaşılabilir değildir. Bu kesimde,
özellikle de yerleşmenin güneybatı köşesinde ortaya çıkan mimarî kalıntılar,
burada İTÇ II’nin başından sonuna kadar olan süre içinde çok fazla oynandığı,
yapıların-yıkımlarla veya istenerek- pek çok kez değişiklik geçirdiğini
göstermektedir (Resim: 1). Ancak bu yoğun değişiklikler, yukarıda verdiğimiz
stratigrafik çizelgede değişiklik yapılmasını gerektirmemiştir. Yerleşmenin bu
kesimi, İTÇ II’nin en erken evresi olan İTÇ II / 3’ten itibaren, büyük ihtimalle
höyüğün en önemli mahallesi ve belki en çok tehlikeyle karşılaşılan kesimi
olmasından ötürü, özel ve farklı bir planlama ve uygulamaya sahne olmuştu.
Kanımızca kente giriş için mevcut ana kapılardan biri burada idi.
Mimarlık açısından höyüğün orta kesimi ile güney yarısı, İTÇ II
yerleşmesinin, çok önemli ve karmaşık planlanmış, büyük olasılıkla farklı
işlevler verilmiş olan yeriydi. Orta kesimde 2007 ve 2008’de kazılan 17 odalı
yapı grubu (Çok Odalı Yapı 1 – ÇOY 1) kuşkusuz yerleşmenin en güçlü
kişilerinin oturduğu bir yapı, yani bir residanstı. Daha güneyde, kentin dış
halkasına yapışık durumda konumlandırılmış olan yapılaşma ise, olasılıkla
farklı işlevli idi. Plan ve fotoğraflardan anlaşılabileceği gibi, bu kesimin doğu
yarısında yanyana sıralanmış iki dizi hâlinde küçük, dörtgen planlı mekânlar
bulunmaktadır. Bu odalardan sadece birinin kuzey kenarında kapısı vardır.
Diğer odaların dışa açılan kapıları yok gibi görünmektedir. Güney kenarın batı
yarısında durum farklıdır; buradaki yapılar dikdörtgen planlıdır ve höyüğün
diğer kenar çizgisi içine yapılmış ‘megaron’ planlı yapılara benzemektedir.
Yerleşmenin dış çizgisinin keskince bir dönüş yapması nedeniyle buradaki
dört megaron –ya da megaronumsu yapı- dörtgen değil, yamuk plandadır;
bunlardan birinin ayrıcalıklı olarak, yerleşme dışına bakan kısa duvarına bir
kapı açılmıştır. Bu yapının yine dışa bakan duvarına bir pencere kasasının
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yerleştirildiğini akla getirecek şekilde, bir yer / yuva hazırlanmıştır. Bu
kesimde bulunan dört yapının kuru taşla örülü duvarları, 1 – 1.5 m. yüksekliğe
kadar korunmuştur.
2009’da başlayıp 2010’da kazısı biten güney yamacın, yukarıda kısaca
tanıttığımız yapılaşması, bütünü ile İTÇ II / 3 yapı katına tarihlenmektedir.
Yörede, birbiri üzerine inşa edilmiş yapılar veya yapılarda görülen onarım
ve değiştirmeler arasında dikkate değer zaman farklılıkları olmadığını
düşünüyoruz. Pencereli evin dış duvarının hemen bitişiğinde inşa edilmiş
1.5 m. kalınlığındaki duvar ile sözü edilen yapının kapı ve penceresinin
örülerek kapatılması arasında çok kısa, birkaç on yıldan fazla bir zaman
farkı olmadığını sanıyoruz. Ancak bütün bu yukarıda tanıttığımız yapıların
üzerinde görülen, irice taşlarla yapılmış duvarların ise, İTÇ II’nin biraz
daha geç bir aşamasında, bu kesimdeki bütün megaronumsu- yapıların
yıkılmasından sonra yapıldıkları anlaşılmaktadır.
İri taşlarla yapılmış olan bu kalın duvarlar, höyükten dışa doğru birbirine
paralel şekilde uzanmaktadır ve anlamları ne tür bir işlev için yapıldıkları
belli değildir. Pencereli yapının üzerine ve biraz dışına yapılan bu geç
yapılaşma ile ilgili olan mekânlardan birinde, tabana konulmuş in situ onlarca
tüm durumda kap kacak bulunmuştur. Sözü edilen bu odanın tabanındaki
kapların içinde ve odayı dolduran yıkıntı birikiminde çok sayıda tunç eşya
ile gümüş iğneler, bir gümüş bir çanak ve altından bir tıkaç (kulak tıkacı) ele
geçirilmiştir. Yerleşmenin dış halkası olduğu kesin olan kesimdeki bir odanın
depo işlevli olması ve ayrıca içlerine değerli madenlerden yapılmış eşyanın
bulunmasının açıklaması olağanüstü zordur.
Yerleşmenin güney kenarındaki bazı kesimlerin dışa bakan kenarları
-höyüğün yamaçları-, doğu, kuzey ve batı yamaçlarında olduğu gibi,
düzensiz taş döşelidir. Bazı yerlerde, en dış halkadaki evlerin dışa bakan
duvarları ile yamaç döşemesi arasında 75-80 cm. kalınlıkta bir duvar var gibi
görünmektedir. Bu durumun, yamaç ile ev dizisi arasındaki bir savunma
duvarı, yani bir ‘sur’un bulunduğu şeklinde algılanması mümkündür.
İri taşlı kalın duvarlar ve yukarıda söz konusu maden buluntularla depo
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odasındaki kap kaçak İTÇ II’ye tarihlenmektedir; ancak kalın duvarlarla
maden buluntuların megaronlardan daha geç bir tarihe ait olduklarında
kuşku yoktur.
Mimarlıkla ilgili ilginç buluntulardan biri, güney kesimdeki tek sıra
taşla yapılmış çemberdir. Yapı kalıntıları arasındaki bir açıklığın ortasında
bulunan bu yuvarlak yapının (!) içinde 1 m. derinleşilmiş fakat hiçbir buluntu
ele geçirilmemiştir. Bu tür tek taş sırası ile yapılmış, 1-2 m. arasında değişen
çaplarda halkalara, höyüğün kuzey ve orta kesimlerinde de rastlanmıştır.
Höyüğümüzde toplam sayısı 9 olan bu halkalardan sadece birinin ortasına
bir gömünün yapıldığı, yani oranın bir mezar olduğu saptanmıştır.
Bununla birlikte, son üç kazı döneminde güney mahallede ortaya çıkarılmış
küp mezarlardan çoğunun etrafına tek taş sırası ile bir halka yapıldığı
görülmüştür.1 Mimarlık buluntuları ile ilgili olan önemli bir husus da,
megaron veya megaronumsu yapıların hemen hiçbirinin içinde sağlam veya
in situ kap kacak, küçük buluntu ya da taşınmaz ev eşyası bulunmadığı halde,
biraz daha geç döneme ait yapılar içinde, bazıları depo odalarını gösterecek
kadar çok sayıda kap kacak ve başka tür eşyanın bulunmuş olmasıdır.

Çömlekçilik
İTÇ öncesi bulguların ele geçirildiği alandaki bazı çç’ler, daha önce
bulunan ve GKÇ’ye ait olduğu bilinen malzemedir (Umurtak 2005). Bunların
karakteristik özelliği, kısa ağızların dik şekilde dışa dönmüş olmasıdır.
2010 döneminde çalışılan, İTÇ II’nin değişik evrelerine ait yapılar içinde
ve bu yerleşmeleri örten birikimde, bazıları tüm durumda bir hayli kap
bulunmuştur. Bunların pek çoğu ağzı dışa doğru açılan, çan biçimli çanaklar
ile gaga ağızlı, kalın, kısa boyunlu bodur kaplardır. Arada uzun boyunlu
gaga ağızlı zarif testiler ve çömlekler de vardır. Kapların pek azının üzerinde
kabartma veya çizi bezeme yapılmıştır. (Resim: 2).
1

Benzer duruma Elmalı-Semayük’te de rastlanmıştır ve birbirine komşu iki merkezdeki gömü
uygulaması / geleneğinin paralel olduğundan kuşku yoktur.
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Küçük Buluntular
Mühürler: Son kazı döneminde ele geçirilen küçük buluntular arasında
çoğunluk yine mühürlerdedir (Resim: 3). Baskı alanları yuvarlak, kare veya
oval-ayak biçimli olan mühürlerin sayısı 20 kadardır; bu son bulunanlarla
birlikte Bademağacı İTÇ II dönemi mühürlerinin toplam sayısı 120’yi geçmiştir.
Baskı alanlarında, çoğunluk birbirini dik kesen iki çizginin oluşturduğu dört
alan içine çizi öğeleri doldurulmuş olan mühürlerden bazılarında ise, ilginç
bezekler / doldurma motifleri veya olasılıkla çizgisel simgeler vardır.
Üzerinde mühür baskısı izleri bulunan pişmiş toprak disk biçimli bir
plâkanın, geçen kazı sezonlarında ele geçirilen bulla ile benzer bir işlev
gördüğüne kuşku yoktur (Umurtak 2009). Bademağacı İTÇ II’sinin bu
türden buluntuları yazı öncesi dönemlerin ilk yazılı belgeleri (!) olarak kabul
edilebilir.
Diğer pişmiş toprak eserler: Pişmiş toprak (pt) eserler arasında birkaç idol
(Resim: 4), çok sayıda ağırşak, iri boncuk ve düz ya da bezemeli ocak ayağı /
kap taşıyıcı vardır.
Maden eserler: Son kazı döneminde bir iki küçük halka dışında maden eser
bulunmamıştır.
2009 yılında, pencereli evin dışındaki bir odada bulunduğunu söylediğimiz
maden eserler, gerekli izinler alınarak İstanbul’a getirilmiş ve İ.Ü. Edebiyat
Fakültesi Koruma ve Onarım Bölümü Uzmanı meslektaşlarımız tarafından
temizlenip onarılmıştır. Bir külçe hâlinde, birbirine yapışmış durumda olan
maden buluntuların temizliğini yapan sözü edilen bölüm uzmanlarından Ar.
Gör. Dr. Gülder Emre’nin çalışmaları sonucunda, külçe içinde boncuk taneleri,
başlı iğne ve tunçtan bir mühür bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun dışında, aynı
mekânda yer alan küplerin içinde yassı uçlu gereçler, tunçtan bir mızrak
ucu, tunçtan bir el baltası, iki adet gümüş iğne ve odanın tabanı üzerinde
bir gümüş çanak / tabak ele geçirilmiştir. İğnelerin irice başları süslemelidir.
Yarısı mevcut olan gümüş çanağın 1 mm.den daha ince gümüş bir levhadan
yapıldığı anlaşılmıştır. Gümüş iğnelerin benzerlerine daha önceleri yakın
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çevreden (Semayük) bilinmekle birlikte, gümüş çanağın çağdaş benzerlerine
şimdiye kadar rastlanmamıştır.

Sonuçlar
Bademağacı Höyüğü’nün son kazı dönemi çalışmalarında alınan sonuçlar
konusunda –daha önce yayınlanan ön raporlarımızda yaptığımız şekilde–,
genelleme ve saptamalarda bulunmak istemiyoruz. Gerek bu senenin
sonuçları için, gerek daha önce yayınlananlarla bu ön raporda söz konusu
edilmeyen pek çok konu hakkında düşündüklerimizi, vardığımız sonuçları,
yakın bir gelecekte tamamlamayı düşündüğümüz ‘Bademağacı Höyüğü Kazıları
Final Raporu’nda söyleyeceğiz.
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Resim 1 : Höyüğün güneybatısındaki İTÇ yapılarının görünümü

Resim 2 : İlk Tunç Çağı II - Gri Mal Grubu'na ait oluk bezemeli bir çömlek
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Resim 3 : 2010 yılında bulunmuş olan İlk Tunç Çağı mühürleri

Resim 4 : Bir idol başı (İTÇ II)
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2010 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE
URARTU BARAJ, GÖLET VE SULAMA KANALLARININ
ARAŞTIRILMASI

Oktay BELLİ*

GİRİŞ
Doğu Anadolu Bölgesi’nde “ Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarının
Araştırılması” konusunda yapmış olduğumuz çalışmaların yirmi
dördüncüsünü, 16 Temmuz – 16 Ağustos 2010 tarihlerinde gerçekleştirdik
Başkanlığım altında gerçekleştirilen yüzey araştırmasına Yrd. Doç. Dr.
Şahabettin Öztürk, Teknik Ressam Güzin Sühran Belli, Vedat Evren Belli
(M.A.), Yasin Yaşar Köse, Mehmet Kolsuz ve Bora Özdoğan katılmıştır.
Bakanlık temsilciliği görevini ise, Van Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Bölge Müdürlüğü’nden Arkeolog Seyithan Aydemir yapmıştır.1
1987 yılından beri Doğu Anadolu Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
topraklarında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik yüzey araştırması sırasında
saptamış olduğumuz baraj, gölet ve sulama kanalarının sayısı, şimdilik 133’e
ulaşmıştır. Bunlardan 131 tanesi Doğu Anadolu Bölgesi’nde, iki tanesi de
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti topraklarında bulunmaktadır. Daha önceki
yazılarımızda da sık sık belirttiğimiz gibi, şimdiye değin bulmuş olduğumuz
133 adet baraj, gölet ve sulama kanalı, Doğu Anadolu’yu bir “Barajlar Bölgesi”
hâline getirmiştir. Bunlardan da önemlisi bulmuş olduğumuz baraj, gölet ve
sulama kanallarının %13’ü, geçirmiş oldukları küçük onarımlar ile günümüze
değin kesintisiz olarak çalışmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi dışında, ne
Anadolu’da, ne de dünyanın başka coğrafî bölgelerinde bu kadar çok sulama
tesisinin varlığına rastlanmamıştır.

*
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Prof. Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi, 34134,
İstanbul/TÜRKİYE
e-posta: oktaybelli@oktaybelli.net - obelli@istanbul.edu.tr - obelli@hotmail.com
Ekip üyeleriyle uyum içinde çalışan sayın Seyithan Aydemir’e, değerli katkılarından dolayı
çok teşekkür ederim.
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Eski Çağda baraj, gölet ve sulama kanallarının yardımı ile yapılan tarım,
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarım kültürünün ne denli modern ve çağdaş
olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Eğer sulamaya dayalı
modern tarım yapılmamış olsaydı, tarım için oldukça az ve yetersiz topraklara
sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu kadar çok nüfus yaşayamazdı.
Tarlalardan elde edilen çeşitli tarım ürünleri ve baklagillerin yanı sıra, meyve
sebze bahçelerinden elde edilen ürünler, ekonomik amaçla kurulan kalelerin
büyük depolarındaki yiyecek ve içecek küplerini doldurmuş ve uzun geçen
kış mevsiminde, on binlerce insanın besin gereksinimini karşılamıştır.

ÇALIŞMA BÖLGESİ
Urartular’ın baraj, gölet ve sulama kanallarını araştırmak amacıyla 2010
yılında sürdürdüğümüz çalışmayı, Urartu Krallığı’nın merkezi bölgesini
oluşturan Van Gölü Havzası’nda yoğunlaştırdık. Son 42 yıldır Doğu Anadolu
Bölgesi’nde kesintisiz olarak arkeolojik yüzey araştırması yapmamıza
karşın, hâlâ bölgeye tam egemen olduğumuz söylenemez. Özellikle baraj
ve göletlerin ana yolların dışında, engebeli ve yüksek dağların zirvesinde
yer alması, sulama tesislerinin bulunmasını ve değerlendirilmesini oldukça
zorlaştırmıştır. Bu yüzden keşfedilmeyi bekleyen bu bölgedeki arkeolojik
ören yeri, ekonomik yönetim merkezi ve sulama tesislerini saptamak ve bilim
dünyasına duyurmak için, çalışmalarız tüm hızıyla devam etmektedir.
2010 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde “ Urartu Baraj, Gölet ve Sulama
Kanallarının Araştırılması” projesinde, Van Gölü’nün kuzeyi ile doğusunda
yer alan bölgelerde daha fazla çalışılmıştır. Sulama tesislerinin saptanması için
sürdürülen yüzey araştırması, özellikle Van Bölgesi’nin güneydoğusunda yer
alan bereketli toprakların su gereksinmesini karşılayan baraj, sulama kanalı
ve göletler üzerinde yoğunlaştırılmıştır.
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ZAMBOK KANALI
Zambok Kanalı, Van’ın 98 km. doğusunda bulunan Yeşilalıç (eski Pagan)
Köyü’nün yaklaşık olarak 1 km. güneydoğusunda yer almaktadır. Farklı
yönlerde bulunan 3 gölete su sağlamak için kayalıklar içinden oyularak
yapılan Zambok Kanalı, Urartu su mühendisliğinin eşsiz örneklerinden birini
yansıtmaktadır.2
Zambok Kanalı, güneydoğu yönüne doğru akan Pagan Çayı’ndan
alınmıştır. Kalkerden oluşan yüksek iki kayalık boğazı parçalayarak akan
Pagan Çayı, arazide derin ve geniş bir vadi açmıştır ( Resim: 1). Aktığı araziyi
derin bir şekilde oyduğu için, Pagan Çayı tarım alanları, otlak ve çayırları
sulamak için elverişli özlelliklere sahip değildir. Kayalıkları parçalayarak
aktığı yerden geçirilen bir kanal ile sular, birbirini ile bağlantılı olarak yapılan
üç gölete su sağlamış ve farklı yönlerdeki tarım alanlarının su gereksinmesi
karşılanmıştır.
Pagan Çayı tarafından dik ve derin bir şekilde açılan Zambok Boğazı
kayalığı, aslında iki Urartu kalesini biribirinden ayırmaktadır. Kuzeybatıdaki
kayalık tepe üzerinde Yukarı Yeşilalıç Kalesi, güneybatıdaki kayalık tepe
üzerinde de Aşağı Yeşilalıç Kalesi bulunmaktadır. Yukarı Yeşilalıç Kalesi
daha küçük, Aşağı Yeşilalıç Kalesi ise çok daha büyüktür. Çay tarafından
oldukça dik bir şekilde oyularak ikiye ayrılan kayalığın yerden yüksekliği
80-85 m.arasında değişmektedir ( Resim: 2).
Pagan Çayı, kayalığın güneydoğusunda önce toprak bir kanal içinden
geçirilmiştir. Daha sonra Zambok Boğazı’ndaki kayalığın güney yüzünde
açılan bir kanala bağlanıştır. Kanalın yerden yüksekliği değişkenlik
göstermekle beraber, 15-25 m. arasında değişmektedir. Ortalama 70-80 cm.
genişliğinde ve 40-50 cm. derinliğinde olan kanalın bir yüzü, yani güney tarafı
kayalığın dibinden geçirilmiştir. Kanalın kuzey yüzü de, kayalığın düzgün
bir şekilde oyulması ile şekillendirilmiştir ( Resim: 3).
2

Özalp İlçesini’nin güneydoğusunda yer alan gölet ve sulama kanallarının araştırılması
sırasında bizlere yardımcı olan ve ekibe katılan araştırmacı sayın İhsan Öztürk’e teşekkür
ederim. Eğer sayın İhsan Öztürk’ün değerli katıkları olamasaydı, Urartu sulama tesislerini
bulup değerlendirmek mümkün olmayacaktı.
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Yüzlerce yıldan beri çay sularını taşımasından dolayı, kanalın içi daha farklı
bir renge, kirli sarı rengine dönmüştür. Ancak ne yazık ki büyük bir özenle
kayalık içine oyularak açılan kanalın kuzey kısmı, define aramak için yapılan
kaçak kazılar sonucunda tahrip edilmiştir. Kaya kanalın kuzeybatısında
bulunan bir mağaranın duvarları üzerine yapılan dağ keçisi ve çeşitli
resimler, define kazılarını teşvik ederek hızlandırmıştır. Kayalıklar içine
oyularak yapılan kanalın tahribata uğramasında, aşağısında bulunan destek
duvarlarının defineciler tarafından kazılarak yıkılmasının da çok büyük bir
etkisi olmuştur. Büyük bir özenle düzeltilmiş taşlardan örülen eğimli destek
duvarları, yalnızca kaya kanalının aşağısında değil, kuzeybatı yönüne doğru
devam eden ve toprak içine açılan kanalın elverişli olamayan kısımlarına da
yapılmıştır. Kanal suyunu belirli bir seviyede akıtmak için arazinin elverişli
olmayan, çukur kısımlarına yapılan destek duvarları, diğer Urartu sulama
kanallarında da görülmektedir. Yıkılan destek duvarlarının taşları çeşitli
yerlerde kümeler oluşturmaktadır.
Kuzeybatı yönüne doğru devam eden Zambok Kanalı, Yeşilalıç
Köyü’nün hemen üstünde bulunan Köyüstü Göleti’ne kadar toprak içinden
geçirilmiştir. Kanalın oldukça geniş olarak açıldığı görülmektedir. Ortalama
3.5-4 m. genişliğinde olan kanalın mevcut derinliği de, 40-80 cm. arasında
değişmektedir. İçi toprak ile dolduğu için, gerçek derinliğinin 1-1.5 m.
arasında olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 900 m. uzunluğundaki kanal, çok
uzun süreden beri çalışmamaktadır ( Resim: 4). Yeşilalıç Köyü’nde oturan yaşlı
insanlar, 60 – 70 yıl öncesine kadar Zambok Kanalı’nın çalıştığını ve göletlere
su taşıdığını söylemektedir. Kanalın çalışmamasının asıl nedeni, kayalıklar
içine oyularak yapılan kanalın define bulmak amacıyla tahrip edilmesinden
sonradır. Kanalın diğer kısımları sağlam ise de, Köyüstü Göleti’ne yakın olan
kısımların bozulduğu görülmektedir.
Zambok Kanalı’ndan akıtılan suların bir kısmı Köyüstü Göleti’ni
doldurmakta, bir kısmı da yine göletin üst kısmından açılan bir kanal ile
Köyaltı ve Şekersu göletlerine su taşımaktadır. Oldukça iyi tasarlanış kanal
ve göletler, Urartu sulama tesisi kurma başarısının ayırtkan özelliğini
taşımaktadır.
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Urartu su mühendisliğinin ve kaya işçiliğinin seçkin örneklerinden birini
yansıtan Zambok Kanalı’nın tek olmadığını, birçok benzerinin olduğunu da
çok iyi bilmekteyiz. Örneğin kayalıkların eteğinin oyularak yapıldığı ve aşağı
kısımının eğimli destek duvarları ile güçlendirlidiği benzer sulama kanalları,
Ferhat ve Mengene sulama kanallarındaki kaya işçiliği ve kanal yapma
tasarımı, sanki aynı ustanın elinden çıkmış gibi benzerdir. Ferhat ve Mengene
sulama kanalları, Urartu su mühendisliğinin çok geliştiği M.Ö.7. yüzyılda
tasarlanarak yapılmıştır.
Zambok Kanalı’nın hemen güneyindeki kayalık tepe üzerine kurulan
Aşağı Yeşilalıç Kalesi’de , M.Ö.7. yüzyılda tasarlanarak kurulmuştur. Öyle
anlaşılmaktadır ki Aşağı Yeşilalıç Kalesi, Zambok Kanalı ve göletlerdeki
suların yardımı ile yapılan tarım alanlarından elde edilen tarım ürünlerinin
depo edildiği ekonomik amaçlı kurulmuş bir kaledir. Bu yüzden Zambok
Kanalı ve birbiri ile bağlantılı olarak yapılan diğer üç gölet de,

M.Ö.7.

yüzyılda yapılmış olmalıdır.

KÖYÜSTÜ GÖLETİ
Köyüstü

Göleti,

Yeşilalıç

Köyü’nün

hemen

güneydoğusunda

bulunmaktadır. Köyün Van’a uzaklığı ise 98 km.dir. Göletin deniz
seviyesinden yüksekliği, 2300 m.dir.
Köyün hemen üzerinde bulunan gölet, fazla büyük değildir. Göletin
eğimli ve açık olan kuzey kesimi, kabaca yarım ay biçiminde bir duvar ile
kapatılmıştır (Resim : 5). Duvarın uzunluğu, ortalama 70 m.dir. Duvarın
kalınlığı, 6-7 m.arasında değişmektedir. Duvarın çok kalın olamasında göletin
içine biriken toprağın temizlenerek

duvarların üzerine yığılmasının çok

büyük bir etkisi olmuştur. Gölet duvarının mevcut yüksekliği de,   1-1.5 m.
arasında değişmektedir. Ancak   duvarın ilk yapıldığı   sırada    yüksekliğinin
daha    fazla olduğu   anlaşılmaktadır.
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Kuzey-güney

doğrultusunda

uzanan

gölet,

kabaca

elips

plan

göstermektedir. Ortalama 75 m. uzunluğunda ve 40 m.genişliğindeki gölet,
yaklaşık olarak 300 m²lik bir bir alanı kaplamaktadır. Göletin güneydoğusu,
kalker kayalıkardan oluşmaktadır. Göletin içinin, kanal suyunun getirmiş
olduğu kalın bir toprak tabakası ile dolu olduğu görülmektedir. Gölete su
taşıyan Zambok Kanalı’nın tahribata uğramış olması nedeniyle, gölette artık
su birikmemeye başlamıştır. Günümüzde gölet, köy halkı tarafından tarla
olarak kullanılmaktadır ( Resim: 6).
Eskiden gölette biriktirilen sular, kuzey yönüne doğru akıtılmaktaydı.
Göletin kuzey savağı da kapanmış durumdadır. Öyle anlaşılmaktadır ki
Köyüstü Göleti, köy yerleşmesinin kuzeyinde bulunan ve Pagan Çayı’nın
sulayamadığı alanlarda yapılan tarım alanlarının, çayır ve otlakların su
ihtiyacını karşılamaktaydı.
Zambok Kanalı ve diğer göletler ile birlikte planlanarak yapılan Köyüstü
Göleti’nin, M.Ö.7. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır.

KÖYARKASI GÖLETİ
Köyarkası Göleti, Yeşilalıç Köyü’nün ortalama 500-600 m. kuzeybatısında
yer almaktadır. Göletin suları, Zambok Kanalı’ndan gelmektedir (Resim:
7). Batıya devam eden ve Şekersu Göleti’ne doğru uzanan kanaldan kuzey
yönüne doğru açılan bir başka kanal, Köyarkası Göleti’ne su taşımaktaydı.
Günümüzde kanal su taşımamasına karşın, izi belirgin olarak görülmektedir.
Toprak içine açılan kanal, ortalama 80-90 cm. genişliğinde ve 40-50 cm.
derinliğindedir. Ancak kanal çok uzun bir süreden beri çalışmadığı için, içi
toprak ile dolmuştur. Bu yüzden kanalın ilk açıldığı sıradaki genişliği ve
derinliğinin çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.
Dar bir vadi içine yapılan gölet, kabaca doğu-batı dorultusunda
uzanmaktadır. Ortalama     90 m. genişliğinde ve 250-300 m. uzunluğunda
olan gölet alanı, 3000 m²lik bir alanı kaplamaktadır. Bu durumda Köyarkası
Göleti, Köyüstü Göleti’nden çok daha büyüktür. Göletin duvarı, doğu
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yönünü kapatmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda yapılan gölet duvarının
uzunluğu, 78-80 m.dir. Kanal, yağmur ve sel sularının taşımış oduğu kalın
toprak tabakası hem göletin içini, hem de duvarların üzerini kapatmıştır. Bu
yüzden gölet duvarının yüksekliği, 40-80 cm. arasında değişmektedir.
Günümüzde gölet içinde fazla su bulunmamaktadır. Zambok Kanalı
tahribata uğramış olduğu için, gölete su getirilememektedir. Ancak batıdaki
yüksek tepelerden çıkan kaynak sularının gölete doğru akması ile göletin
içinde az da olsa su bulunmaktadır. Bu yüzden gölet içinde gür otlaklar
yetişmektedir (Resim: 8).
Göletin Savağı, duvarın kuzey bölümüne doğrudur. Günümüzde savağın
bozulduğu görülmektedir. Ancak savaktan önce doğu, daha sonra da
kuzeydoğu yönüne doğru açılan bir kanal, çok az da olsa gölet içindeki suları
akıtmaktadır. Ortalama 80-90 cm. genişliğinde ve 60-70 cm. derinliğindeki  
kanalın içi ve çevresi, çayırlar ile kaplıdır. Kanalın ilk açıldığı sırada çok daha
geniş ve derin olduğu anlaşılmaktadır.
Köyarkası Göleti’nden kuzeydoğu yönüne doğru devam eden kanalın
taşımış olduğu su, kuzeyde Elaçmaz Köyü’ne kadar uzanan geniş arazide
yapılan tarım alanlarının su ihtiyacını karşılamaktaydı. Köyarkası Göleti’nin
de Zambok Kanalı ve diğer göletler gibi, M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı
anlaşılmaktadır.

ŞEKERSU GÖLETİ
Şekersu Göleti, Yeşilalıç Köyü’nün 2 km. kadar güneydoğusunda yer
almaktadır. İki savaklı olan bu gölet, diğer göletlerin en büyüğünü ve tasarım
olarak en gelişmişini oluşturmaktadır.
Gölet, yüksek ve eğimli tepelerin batı eteğine yapılmıştır. Göletin suları,
doğudan gelen Zambok Kanalı ile doğuda yüksek tepelerden gelen kar,
yağmur ve sel sularının birleşmesinden oluşmaktadır. Ancak gölette biriken
suların %90’dan fazlasını, Zambok Kanalı taşımaktadır. Zambok Kanalı’ndan
gelerek gölete su taşıyan kanalın genişliği, ortalama 5 m.dir.
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Kabaca yarım ay biçimindeki duvar, göletin açık olan batısını kapatmaktadır.
Duvarın uzunluğu ortalama 164 m., genişliği de, 5m.dir. Duvar kalınlığının
fazla olmasında, gölet içinde biriken toprağın temizlenerek, duvarların üzerine
yığılmasının etkisi olmuştur. Gölet duvarının mevcut yüksekliği de 1 m.dir,
ancak ilk yapıldığı sırada duvarın daha çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır
(Resim: 9).
Göletin içi çok kalın bir toprak tabakası ile dolmuştur (Resim: 10). Gölet,
Zambok Kanalı’nın tahrip olmasından sonra artık çalışmamaktadır. Doğudan
batı yönüne doğru eğimli olan göletin içinde hiç su bulunmadığı için, ot da
yetişmemektedir.
Ortalama 80 m. uzunluğunda ve 50 m. genişliğinde olan gölet, elips bir
plan göstermektedir. Yaklaşık 400 m²lik bir alanı kapsayan gölet, diğer iki
göletten daha büyüktür.
Diğer iki göletten farklı olarak bu göletin iki savağı bulunmaktadır;
bunlardan biri güneyde, diğeri de batıdadır. Her iki savak da, ortalama 4 m.
genişliğindedir. Farklı alanlardaki tarım alanlarının su ihtiyacını karşılamak
için yapılan bu tür çift savaklı göletler, Urartu su mühendisliğinin gelişmiş
örneklerini yansıtmaktadır. Güney yönüne doğru akıtılan sular, Sütlüce
Köyü’ne kadar uzanan geniş arazide yapılan tarımın su ihtiyacını, batı yönüne
akıtılan sular ise, oldukça geniş alanlara yayılan topraklarda yapılan tarımın
su ihtiyacını karşılamaktadır.
Urartu Krallığı Döneminde çok gelişmiş bir su mühendisliğinin ürünü olan
çift savaklı göletler, M.Ö.7. yüzyılda daha çok yapılmıştır. Örneğin Urartu
başkenti Tuşpa’nın ( Van’ın) doğusunda bulunan Gövelek, Rusa (Keşiş Göl)
ve Bendmurat göletleri, hep çift savaklı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir.
Bu yüzden Şekersu Göleti’nin de, Zambok Kanalı ve diğer iki gölet ile birlikte
M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.
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KIZILÖREN GÖLETİ
Kızılören Köyü, Erciş’in 26 km. kuzeybatısında, yüksek dağların güney
eteklerinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden 2290 m. yüksekliğinde tipik
bir yayla niteliğindeki köy yerleşmesinin güneydoğusunda, kuzey-güney
doğrultusunda güçlü bir şekilde akan ve sularını Van Gölü’ne boşaltan
Deliçay akmaktadır. Erciş Bölgesi’ndeki tarım alanlarının sulanmasında
önemli bir yere sahip olan Deliçay, yer yer andezitten oluşan kayalık alanları
derin ve geniş bir biçimde oymuştur.
Kızılveren Göleti, köyün yaklaşık olarak 1 km. kuzeybatısında yüksek
tepelerin güney eteğinde yer almaktadır. Göletin deniz seviyesinden
yüksekliği , ortalama 2345 m.dir. Kabaca oval bir plan gösteren gölet, doğu-batı
doğrultusunda uzanmaktadır. Göletin kuzeyi, yüksek tepeler ile kapatılmış,
güney kesimi ise özellikle kuzeydeki tepelerden aşağıya yuvarlanan iriliufaklı onbinlerce taşın toparlanıp yığılması ile oluşturulmuştur. Taşların
üzerine, gölet alanında biriken toprağın yığıldığı görülmektedir. Böylece
güney yönüne doğru eğimli olan açık arazi, kalın ve geniş bir duvar gibi
yükseltilmiştir (Resim: 11).
Göletin açık olan iki yönü, batı ve doğu bölümüdür. Ortalama 60 m.
eninde ve 125 metre uzunluğunda olan göletin açık olan doğu kısımına
duvar yapılarak kapatılmıştır. Fazla yüksek olmayan ve iki tepe arasına
kuzey-güney doğrultusunda yapılan duvar, ortalama 3m.genişliğinde ve
36 m. uzunluğundadır. Göletin suları tarafından parçalanan duvarın, ancak
kuzeyinde temel kalıntısı günümüze kadar varlığını korumuştur. Duvarın
iri taşları, çevrede zengin olarak bulunan volkanik andezit yataklarından
elde edilmiştir. Taşların birleşmesi yerinin kabaca da olsa düzeltildiği
görülmektedir.
Günümüzde göletin içinde su bulunmamaktadır. İlkbaharda kar ve
yağmur sularının birikmesinden oluşan sular, yaz mevsiminde tümüyle
kurumaktadır. Göletin içi çok kalın bir toprak ve kum tabakası ile doludur.
Göl sularının doğu yönüne doğru sürüklemiş olduğu kalın toprak tabakası,
duvarın önünü ve üzerini doldurmuştur. Bu yüzden biriken sular, göletin
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batı yönünden daha çok akmaya başlamıştır. Suların açmış olduğu derin ve
geniş kanal, günümüzde de belirgin olarak görülmektedir. Yani bakımsızlık
ve onarımsızlıktan dolayı göletin planı ve amacı, ters yönde gelişmiştir. Van
Bölgesi’nde bu kadar çok tahribat görmüş olan, plan ve kuruluş amacı değişen
bu göletin benzerine rastlanmamaktadır.
Göletin ne zaman tahribata uğramış olduğunu şimdilik kesin olarak
bilemiyoruz. Köydeki yaşlı insanlar da, göletin çok uzun bir süreden
beri çalışmadığını ve   kaderine terk edildiğini söylemektedirler. Oysa gölet
tahribata uğramış olmadan önce, doğu savağından akıtılan sular ile tarım
alanları, otlak ve çayırların su ihtiyacını karşılamaktaydı.
Yakın çevrede göletin tarihlenmesine yardımcı olacak herhangi bir
arkeolojik kalıntı bulunmamaktadır. ancak köyün güneydoğusundan akan
Deliçay’dan alınan Aşağı ve Yukarı Pay kanalları gibi, Kızılveren Göleti’ninde
M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

ISSIDERE KANALI
Issıdere Kanalı ve Barajı, Van’ın 105 km. kuzeyindeki Erciş İlçesi’nin
yaklaşık olarak 30 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Issıdere Kanalı, Van
Gölü’nün kuzeyinde bulunan Erciş Ovası’ndaki tarım alanları ile meyve ve
sebze bahçelerini sulamak amacıyla Deliçay’dan alınan önemli bir Urartu
sulama kanalıdır. Kanalın amaç ve tasarımı, Erciş Bölgesi’nde bulunan Aşağı
ve Yukarı Pay, Aşağı ve Yukarı Mezra kanalları ile Ferhat, Bey ve Zor Osman
Paşa Arkı gibi diğer Urartu sulama tesislerinin amacı ve tasarımı ile çok
büyük bir benzerlik göstermektedir. Issıdere Kanalı, Erciş Ovası’nın hemen
kuzeybatısında yer alan Issıdere Barajı ile birlikte planlanarak yapılmıştır.3
Issıdere Kanalı, güneye doğru akan Deliçay’dan alınmıştır (Resim:12).
Volkanik Aladağ’ın ( 3225) güney eteklerindeki kar, yağmur ve özellikle güçlü
3

Erciş Bölgesi’nde yer alan Urartu Krallığı Dönemine ait sulama tesislerinin araştırılması
sırasında bizlere yardımcı olan sayın Mehmet Bağdaş ve Necat Bağdaş’a çok teşekkür
ederim. Eğer Mehmet ve Necati Bağdaş’ın rehberlikleri olmasaydı, Urartu sulama tesislerinin
bulunup değerlendirilmesi mümkün olmayacaktı.
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kaynak sularının birleşmesiyle oluşan Deliçay, güney yönüne doğru hızlı bir
şekilde akarak sularını Van Gölü’ne boşalmaktadır. Deliçay, Uaratu Krallığı
Döneminde Erciş Ovası’nda bulunan tarım, meyve ve sebze bahçelerini
sulamak amacıyla en çok yaralanılan akarsulardan birini oluşturmaktadır.
Çivi yazılı belgelerden öğrendiğimize göre bu önemli çayın Urartu Krallığı
Dönemindeki adı “Dainalı Suyu” dur.
Kuzeyden güney yönüne doğru çok güçlü bir şekilde akan Deliçay,
andezitten oluşan araziyi derin ve geniş bir biçimde oymuştur. Deliçay’ın
oldukça hızlı bir şekilde akmasından ve yatağını derinleştirmesinden dolayı,
tarım alanları ile meyve sebze bahçelerinin sulanmasında kullanılması
olanaksızdır. Ancak Deliçay’ın farklı yerlerinden alınan büyüklü küçüklü
birçok kanal ile, suların farklı yönlere sevk edilmesi sağlanmış ve tarım
alanlarının sulanması gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı Devleti Döneminden beri farklı isimler ile anılan bu kanalların
bazıları şunlardır; “Münevver Kanalı”,” Davut Kanalı”, “ Aşağı ve Yukarı Pay
Kanalı” , “ Büyük Ark “, “ Salaha Arkı” , “ Kaldırım Arkı “ , “ Arkoç Arkı “ ,
“ Akyol Arkı” , “ Kadir Aslan Arkı” , “ Haydarbey Arkı” ve “ Issıdere Arkı”.
Deliçay’dan alınan sulama kanalı, Kadıasker mevkiinde ikiye ayrılmaktadır;
bunlardan güney yönüne doğru akan Haydarbey Arkı, güneydoğu yönüne
doğru akan ise Issıdere Kanalı’dır. Haydarbey Arkı geçirmiş olduğu küçük
onarımlar ile günümüze kadar akmasına karşın, Issıdere Kanalı çok uzun bir
süreden beri çalışmamaktadır (Resim:13).
Issıdere Kanalı, diğer sulama tesisleri gibi toprak içine açılmış ve genellikle
yayvan tepelerin üst kısmına doğru geçirilmiştir. Eğimli olan arazide
güneydoğu yönüne doğru devam eden kanal, ortalama 3-3.5 m. genişliğinde
ve 1-1.5 m. derinliğindedir. İlk açıldığı zaman kanalın daha geniş olduğu
anlaşılmaktadır. Günümüzde kanalın içi toprak ile dolmuştur, bazı kısımları
ise küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleri tarafından bozulmuştur. Bunlardan
da önemlisi kanalın geçtiği kısımlar, traktör ile tarla süren kişiler tarafından
tahrip edilmiştir. Kanalın geçtiği yerlerin tarla olarak kullanılmasında ve
traktör ile tahrip edilmesinde, çok uzun bir süreden beri çalışmamasının
büyük etkisi olmuştur.
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Issıdere Kanalı, günümüzde Erciş’in 6 km. kuzeydoğusunda yer alan
ve ‘Sanayi Mahallesi’ olarak adlandırılan semte kadar devam etmektedir.
Kanalın uzunluğu oratalama 14-15 km. arasında değişmektedir.
Urartu Krallığı Döneminde bu semt, üzüm bağlarının yer aldığı ve çivi
yazılı kitabeler yüzünden “Karataş Yazıtları” olarak adlandırılan yöredir.
Andezitten oluşan kayalıkların güney etekleri, teraslar hâlinde düzenlenmiş
ve en iyi üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle donatılmıştır. Üzüm ve meyve
bahçeleri o kadar geniş alanlara yayılmaktadır ki, kayalıkların güneydoğu
yüzüne açılan dikdörtgen nişler içine, bu ünlü üzüm bağları ile ilgili olarak
çivi yazıları kazdırılmıştır (Resim: 14).
Urartu Kralı II. Sarduri ( M.Ö. 764-735) tarafından yazdırılan çivi yazılı
kitabede; “… daha önce burada herhangi bir tesisisin bulunmadığını, kanalın
yaptırıldığını ve üzüm bağlarının kurulduğunu, bağlardan üzüm çalanların
cezalandırılacağı…” belirtilmektedir. Hırsızlığa karşı ceza öneren bu önemli
yazıtın içerik yönünden benzerine, şimdilik Urartu Krallığı’nın yayılım
alanında rastlanmamaktadır. Böylece Issıdere Kanalı’nın M.Ö.8. yüzyılın
ikinci yarısında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Issıdere Kanalı yaklaşık 80-90 yıldan beri çalışmadığı gibi, meyve bahçeleri
ve üzüm bağları da ortadan kalkmıştır. Ancak Erciş yöresindeki bağlarda
yetişen küçük, siyah ve tatlı üzümler, Urartu üzüm bağı kültürünü ve
üzümlerini günümüze taşımaktadır.

ISSIDERE BARAJI
Issıdere Barajı, bugünkü Erciş İlçe merkezinin 3.5-4 km. kadar
kuzeydoğusunda yer almaktadır. Dar bir vadi içinde yapılan Issıdere Barajı,
Urartu su mühendisliğinin en güzel örneklerinden birini yansıtmaktadır.
Erciş Ovası’ndaki tarım alanları, üzüm bağları ve meyve bahçelerini
sulamak amacıyla kuzeyden güney yönüne doğru akan Deliçay’dan kanallar
alınmıştır. Deliçay’dan   alınan kanallar, Kadirasker   mevkiinde farklı  
yönlere sevk edilmiştir.
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Kadirasker mevkiinden güneybatı yönüne doğru akıtılan sular, dar bir
vadi içinden geçirilmiştir. Baraj alanı, Erciş yerleşim merkezinin 4 km. kadar
kuzeydoğusunda, kalkerden oluşan kayalık iki tepenin kuzeydoğusunda
bulunmaktadır. Baraj yerinin seçiminin oldukça elverişli olduğu
görülmektedir.
Baraj duvarı, kalkerden oluşan kayalık iki tepe arasına, kuzey-güney
doğrultusunda inşa edilmiştir. Kayalık tepenin güneyi daha yüksek, kuzeyi
ise biraz alçaktır. Duvarın uzunluğu ortalama 64 m.dir. Ancak ne yazık ki baraj
suları, duvarı tümüyle parçalamıştır. Barajın ne zaman ve hangi nedenlerden
dolayı yıkıldığını şimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Yöredeki yaşlı insanların
da bu konuda herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Duvarda kullanılan
iri kalker taşlar, sular tarafından vadinin batısına sürüklenmiştir. Duvarın
yıkılmasında dolayı kaç metre genişliğinde ve yüksekliğinde olduğunu
bilemiyoruz (Resim: 15).
Baraj duvarının en iyi korunduğu kesim, kuzey bölümüdür. Suların
getirmiş olduğu kalın toprak ve kum tabakası, hem duvar kalıntısının üzerini
kapatmış, hem de yıkılan duvardan taşarak batıya kadar yayılmıştır.
Baraj duvarının inşasında kullanılan iri kalker bloklar, çevrede zengin
olarak bulunan kalker yataklarından elde edilmiştir. Taşların yalnızca
birleşme yerlerinin kabaca da olsa düzeltildiği görülmektedir.
Baraj sularının güneybatı yönüne doğru aktığı vadi, derrin bir şekilde
aşınmıştır. Baraj sularından alınan bir kanal, Davut Bağları’na kadar devam
etmektedir. Ancak bu kanal da barajın tahribiyle birlikte artık çalışmamaktadır.
Issıdere Barajı çok uzun süreden beri çalışmadığı için, günümüzde baraj
sularının biriktiği alanda, kavak ağaçları yetişmiştir. Baraj alanı da, ot
yetiştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Issıdere Barajı’nın, tıpkı Issıdere Kanalı ile birlikte planlanarak yapıldığı
anlaşılmaktadır. Örneğin Issıdere Kanalı güneydoğu yönünde bulunan üzüm
bağları ve meyve bahçelerinin su gereksinmesini karşılarken, Issıdere Baraj
suları da güney yönünde bulunan tarım alanları, meyve bahçeleri ve üzüm
bağlarının su ihtiyacını karşılamıştır. Bu yüzden barajın, M.Ö. 8. yüzyılın
ikinci yarısında yapıldığı anlaşılmaktadır.
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1987-2010 YILLARI ARASINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE
KEŞFEDİLEN BARAJ, GÖLET, SULAMA KANALLARININ LİSTESİ
1- Rusa Göleti ( Keşiş Göl )

30- I.Ferhat Göleti

2- Menua ( Semiramis / Şamran Kanalı )*

31- Aşık Hüseyin Göleti

3- Aznavur Göleti*

32- Abbasoğlu Göleti

4- Kırcagöl Barajı*

33- Bendmurat Göleti

5- Doni Göleti*

34- Kadim Göleti

6- Faruk Bendi*

35- Yukarı Ömer Göleti

7- Süphan Barajı

36- Aşağı Ömer Göleti

8- Arpayatağı Göleti

37- Kiliseoğlu Göleti

9- Arç Barajı

38- Kevenli Göleti

10- Kırmızı Düzlük Göleti

39- Düzlük Göleti

11- Bezirgan Kanalı

40- Tasmalı Göleti

12- Yukarı Argıt Barajı

41- Yukarı Adır Göleti

13- Gelincik Göleti

42- Aşağı Adır Göleti

14- Yukarı Anzaf Göleti

43-Aşağı Esenpınar Göleti

15- Çavuştepe Su Biriktirme Yapısı

44- Orta Esebpınar Göleti

16- Aygır Göleti

45- Arındı Göleti

17- Sıhke Göleti

46- Bey Kanalı

18- Reşan Göleti

47- Bey Göleti

19- Sünnet Nebi Göleti

48- Tepeören Göleti

20- Gövelek Barajı

49- Çirişgöl Göleti ve Kanalı

21- Meydan Boğazı Göleti

50- Çirişgöl Göleti

22- Hırsız Deresi Barajı

51- Katırlı Göleti

23- Köşebaşı Barajı

52- Darboğaz Göleti

24- Süs Göleti

53- Azap Göleti

25- Aşağı Kom Göleti

54- Memedik Göleti

26- Yukarı Kom Göleti

55- Kurugöl Göleti

27- Karataş Göleti

56- Mustafapaşa Göleti

28- Bakraçlı Göleti

57- Kelle Göleti

29- Harabe Göleti

58- Kızkapan Göleti
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59- II. Ferhat Kanalı ( Nahçıvan Özerk

89- İsabey Göleti

Cumhuriyeti )

90- Teperiz Göleti

60- Kalecik Kanalı ( Nahçıvan Özerk

91- Keşiş Göleti

Cumhuriyeti )

92- Aktaş Göleti

61- Kurubaş Göleti

93- Mercimek Göleti

62- Yakup Göleti

94- Aktaş Göleti

63- Vakıf Bendi ve Barajı

95- Kurbağalı Göleti

64- Kör Kanal

96- Büklümdere Göleti

65- Deniz Kanal

97- Kurugöl Göleti

66- Yukarı Ağındır Göleti

98- Dumu Göleti

67- Aşağı Ağındır Göleti

99- Arab Göleti

68- Aşağı Karaağaç Göleti

100- Zor Osman Paşa Arkı

69- Kalenur Göleti

101- Ahmet Gor Göleti

70- Yukarı Kelekom Göleti

102- Orta Damla Kanalı

71- Aşağı Kelekom Göleti

103- Tepe Göleti

72- Albayrak Göleti

104- Vadi Göleti

73- Atlılar Göleti

105- Akçay Göleti

74- Mengene Kanalı

106- Yukarı Sarıgöl Göleti

75- Yukarı Bedengöl Göleti

107- Orta Sarıgöl Göleti

76- Aşağı Bedengöl Göleti

108- Aşağı Sarıgöl Göleti

77- Yukarı Embi Göleti

109- Panz Göleti

78- Aşağı Embi Göleti

110- Karagüney Göleti

79- Şehnagöl Göleti

111- Yukarı Kızvarvar Göleti

80- Soğuksu Göleti

112- Aşağı Kızvarvar Göleti

81- Kurt Göleti

113- Münevver Göleti

82- Yoğunhasan Göleti

114- Sertap Göleti

83- Çuh Göleti

115- Ömer Göleti

84- Çimlik Göleti

116- Kırmızı Tepe Göleti

85- Pestekan Göleti

117- Yukarı Esenpınar Göleti

86- Düztepe Göleti

118- Aşağı Mezra Göleti

87- Yukarı Korhan Göleti

119- Yukarı Mezra Göleti

88- Aşağı Korhan Göleti

120- Aşağı Pay Kanalı
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121- Yukarı Pay Kanalı

128- Köyüstü Göleti

122- Ganiye Hani Göleti

129- Köyarkası Göleti

123- Demyeler Arkı

130- Şekersu Göleti

124- Leşko Arkı

131- Kızılören Göleti

125- Aligor Arkı

132- Issıdere Kanalı

126- Soğanlı Arkı

133- Issıdere Barajı

127- Zambok Kanalı

Yanında (*) işareti bulunan baraj, gölet ve sulama kanalları, bizim yüzey
araştırması çalışmalarımızdan önce, 1889 – 1970 yıllarındaVan Bölgesi’nde
bulunan sulama tesislerini göstermektedir.
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Resim 1: Pagan Çayı

Resim 2: Kayalığı ikiye ayıran Pagan Çayı
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Resim 3: Zambok Kanalı, yıkılan destek duvarları

Resim 4: İçi toprak ile dolan Zambok Kanalı, batıdan
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Resim 5: Köyüstü Göleti, doğudan

Resim 6: Köyüstü Göleti
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Resim 7: Köyarkası Göleti'nin su taşıyan kanal

Resim 8: Gölet
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Resim 9: Şekersu Göleti

Resim 10: İçi toprak ile dolan Şekersu Göleti
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Resim 11: Kızılören Göleti

Resim 12: Deliçay'dan alınan kanal
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Resim 13: Issıdere Kanalı

Resim 14: Karataş çivi yazısı
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Resim 15: Tahrip olan Issıdere Barajı
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DİDYMA 2010
Andreas FURTWÄNGLER*
François BERTEMES
Helga BUMKE
Hüseyin CEVİZOĞLU
Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
2010 yılında sağlamış olduğu izinle yürütülen Didyma kazı çalışmaları 26
Temmuz - 2 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi
olarak çalışmalarımıza katılan Ferhan Büyükyörük (Antalya Müzesi)
katılmıştır1.
Kampanyanın ağırlık merkezini tapınakta konservasyon ve restorasyon,
müze deposunda çalışma, ziyaret alanlarının düzenlenmesi ve Tarxiarchis
*
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Andreas FURTWÄNGLER, Institut für Kunstgeschichte und Europäische Archäologie,
Universität Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 12, D-06099/ALMANYA.
François BERTEMES, Institut für Kunstgeschichte und Europäische Archäologie, Universität
Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 12, D-06099/ALMANYA.
Helga BUMKE, Institut für Kunstgeschichte und Europäische Archäologie, Universität
Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 12, D-06099/ALMANYA.
Hüseyin CEVİZOĞLU, Ege Üniversitesi, İzmir/TÜRKİYE.
Prof. Dr Andreas Furtwängler ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu (ikinci başkan)
başkanlığında anılan ekip çalışmalarda yer almıştır:
A:Tapınakta restorasyon ve konservasyon çalışmaları: Christoph Kronewirth (yönetici
restoratör), I Celimli (restoratör, tapınak), K. Kelleci ve S. Ünal (asistanlar), Jörg Eichhorn
(mimar),
B:Arkaik tapınağın mimarî parçalarının dokümantasyonu: Dr. Uta Dirschedl (yönetici), J.P.
Steidl (mimar), J. Grünberg (mimar), J. Frankenberg (mimar), Dr. A. Oettel (arkeolog)
C:Güney kısımda teras duvarı kazısı: Prof. Dr. H. Bumke (proje yöneticisi) A. Bethke
(restoratör), H. Birk (ölçüm), Dr. J. Breder (arkeolog), Dr. F. Donner (arkeolog), O. Elschner
(arkeolog), Dr. N. Franken (arkeolog), B. Geißler (arkeolog), C. Herberhold (çizimci), D.
Mauermann (arkeolog), Dr. B. Reichardt (arkeolog), S. Schrenk (arkeolog), F. Wascheck
(arkeolog), Dr. U. Weber (arkeolog), J. Willner (arkeolog), Dieter Morche (fotoğrafçı).
D:Tavşan Adası sondajları: François Bertemes (yönetici), Dr. Karin Hornung-Bertemes
(arkeolog, buluntuların dokümantasyon yönetimi) Maik Evers (arkeolog), Dorothea
Mauermann (arkeolog), Tobias Neuser (arkeolog), M. Rechta (arkeolog), Maya Görgler
(restorasyon), Konstanze Eckert (arkeolog, buluntuların dokümantasyonu), Olaf Schröder
(ölçüm), A. Loechner (arkeolog), L. Wiggering (arkeolog, buluntuların dokümantasyonu),
Carolin Lubos (jeolog), S. Dreibrodt (jeolog)
E:Yol-Kurtarma Kazısı: D. Mauermann (arkeolog). Kutsal Cadde: N. Wieacker (arkeolog), T.
Entschew (tarih).
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Tepesi, 2010 yılında Kazı Başkanlığı’nın başvurusu üzerine kapatılan
köy yolunda tapınağın doğusunda yer alan kısımda sondaj, NordrheinWestfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste tarafından desteklenen
Mandra duvarı/Güney alanının (Prof. Dr. Helga Bumke başkanlığında)
kuzeyinde yürütülen çalışmalar oluşturmuştur. Arkaik Dönem topoğrafyası
ve Arkaik Dönem tapınağının mimarî tarihçesini anlamaya yönelik ölçümlerin
yanı sıra, son olarak 26.08.2010 – 01.10.2010 tarihlerinde Prof. Dr. F. Bertemes
başkanlığında Didyma yakınındaki Tavşan Adası’nda (Didim-Mavişehir)
sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir2.

A. Antik Dönem Stratigrafisi Araştırmaları
1: Didymaion Doğusu, Köy Yolu Üzerinde Yapılan Araştırmalar (Resim 1, SS
10/05)
Köy yolunun trafiğe kapatılmasıyla, bu alanda bir sondaj yapma imkânı
ve zorunluluğu doğmuştur (SS 10/05). Bu yol 1918’de çekilmiş olan hava
fotoğrafından anlaşıldığı üzere, araç trafiğine açılmış bir yol olması ve Th.
Wiegand tarafından satın alınmış arazi dışında kalması nedeniyle, Mandra
duvarının doğusunda kalan bu alan bugüne dek hiç araştırılmamıştır.
İlk sondaj alan sorumlusu D. Mauermann tarafından, modern yolun
sınırında tapınak aksında doğuya doğru gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Bu yol
günümüzde Hellenistik Dönem Didymaion’una ait krepisin yaklaşık olarak
5.50 m. üzerinde kalmaktadır. İlk olarak şu sorular karşımıza çıkmaktadır:
bu önemli alanın kült için özel bir anlamı var mıdır? Günümüzde görüldüğü
gibi, bu alan tapınak kodunun üzerinde mi yer alıyordu; Antik Dönemde
tapınağın doğusunda arazi profili nasıldı?
Arazinin modern dönemde oldukça değişmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Yirminci yüzyılda (60’lı/70’li yıllarda) yolu 5-7 m. kadar genişletmek
amacıyla, alan 1.30 m. kadar yükseltilmiştir. 19. yüzyıl yapılarının da
izleri görülmektedir (75.73 KK bahçe duvarı). Buna ait olan ve 1918 hava
2

Krsz. KST 31, 2009 (2011)
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fotoğrafında da görülebilen duvar kalıntısıyla, sondajın KD köşesinde
karşılaşılmıştır. Ortaçağa ait bu duvar kalıntılarının altında (OK 75, 36 ü N.N.)
kırmızımsı kahverengi kireçli bir tabaka gelmektedir. Bu kültür tabakası
tapınak alanında sıklıkla görülür ve özellikle Arkaik Döneme ait malzeme
içerir (Arkaik Dönem halkalar, bronz bir kâse parçası vb.). Yaklaşık olara 0.55
m. ye kadar görülen bu tabakanın altında, KB da 74.73 ü NN ve doğuda 74.68
– 74.52 ü N.N. den itibaren steril bir toprakla (beyaz toprak) karşılaşılmıştır.
Böylelikle Antik Dönem yürüme düzleminin sondajın en üst noktasından
itibaren (74.68 ü. N.N.) 4.30 m.den yaklaşık 5 cm. güneye ve 25 cm. batıya
uzandığı gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle Antik Dönemde arazinin
(Arkaik – Hellenistik dönemlerde) bugünkü caddeden 2.20 – 2.40 m. aşağıda
yer aldığı anlaşılmaktadır. Tapınağın krepisi ve cadde alanı arasındaki
yükseklik farkı Antik Dönemde 3.10 – 3.30 m. dir.
Steril zemine yaklaşık 20 cm. derinliğinde açılmış olan çukur özellikle
dikkat çekicidir. Burada iyi durumda korunmuş olan Geç Hellenistik
Döneme ait vazolar (Resim: 2) iki testi, iki kupa, üç balık tabağı parçaları ile
kabartmalı kâseler, dört adet Geç Hellenistik Milet sikkesi ve bronz bir levha
parçası ele geçirilmiştir. Yeme ve içmeye ait vazoların iyi durumda korunmuş
olarak ele geçirilmeleri bunların bu çukura amaçlı olarak konmuş olduklarını
göstermektedir.

2. Didymaion Güneyinde Antik Dönem Arazi Kesitinin Araştırılması
J. Breder ve B. Reichhardt başkanlığında yürütülen araştırma sondajları (SS
10/03 ve SS 10/04), bugün belirgin bir şekilde doğu yönünde yükselen, Antik
Dönemde arazinin kesiti hakkında önemli veriler elde edilmiştir. Buna uygun
olarak, SS 10/03 sondajı kalıntılarının bulunduğu alanın batı kenarında,
Mandra duvarının hemen karşısında ve Apollon Tapınağı’nın 25 m. uzağında
(OK 69.28 – 68.92 m ü. N.N.); SS 10/04 ise tapınağın doğu ve daha yüksekteki
kısmını araştırmak için açılmıştır (bugünkü arazi üst sınırı 74.07 m. ü. N.N.)
(Resim: 1). Tabaka buluntularına göre tapınağın güney kısmında yürüme
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düzlemi, yeni açığa çıkmış olan teras duvarının (bkz. aşağıda) önünde yer
almaktaydı ve Roma Dönemine dek bugünkü düzlemin altında idi. Arazi
daha da kuvvetli bir şekilde tapınağın güneyinde uzanan kısımda dolmuştur.
Burada açılmış olan test sondajı SS 10/03, Hellenistik Dönem içine dek
kullanım tabakasının + 66,20 u. N. N. ve yaklaşık 1.46 m.de geç Didymaion
basamaklarının 67, 66 m. ü. N.N. euthynterie düzeyinin altında olduğunu
ortaya koymuştur. Arkaik Dönem kült yapısıyla burada bir seviye farkı
oluşmuş durumda idi. Tapınak – adyton arasındaki güneye geçiş kısmında
karşılaşılan eski bir dere yatağı ana kaya üzerinde tespit edilebilmiştir
ve önemli veriler sağlamaktadır3. Bu dere yatağı SS10/03 sondajında da
görülmektedir (Resim: 3, No. 2). Burada görülen çakıl taşı ve kumdan oluşan
tabaka muhtemelen derenin çökelmiş hâline işaret etmektedir. Akışı arazi
seviyesine uygun olması nedeniyle, tapınak alanında en derin noktasının
sondajın güneybatısında görülebilir. Çökelme tabakası buluntu vermezken,
bunun üzerinde yer alan kültür tabakası, Hellenistik Dönem taş, çakıl ve
kum tabakası muhtemelen eski dere yatağı da yürüme düzlemi seviyesini
düzeltmek için oluşturulmuştur (Resim: 3. 8).

Didymaion Güneyinde Yer Alan Teras Yapısı
Kazıların başlangıcından itibaren Apollon Tapınağı’nın güney kısmında,
1. derece sit alanı içerisinde çok sayıda kaçak kazı çukurlarıyla karşılaşılmıştır;
bunlardan biri Antik Dönem duvarının açığa çıkmasına neden olmuştur.
Güney kısımda, H. Bumke ve J. Breder tarafından yürütülen kazılar sıralanan
sorulara yanıt aramak üzere gerçekleştirilmiştir: dört açmada yürütülen
çalışmaların amacı (SS 10/01, SS 10/02, SS 10/06 ve SS 10/07) kaçak kazı
3

Hubert Knackfuß tarafından kaleme alınan günlüklerde iki önemli not dikkati çekmektedir:
bunlardan ilki 1907: «12 Haziran Çarşamba. Hava güzel. 36 işçi. Güney tarafta derinde
kireçtaşı tabanda eski bir kum çökelti vardır. Aynı şekilde dere yatağında da benzer durumla
karşılaşılmıştır; insan aktivitesine hiçbir şekilde rastlanmamıştır. Bu kum çökelti üzerinde
tapınak basamağının altında yalnızca yaklaşık ½ m kalınlıkta tuğla ile karıştırılmış toprak
tabakası ile karşılaşılmış ve yalnızca mermer parçaları ile taş tuğlalar bulunmuştur » ve
ikincisi 1911: 18 Ocak Çarşamba. Hava güzel, kuzey rüzgârı. Çalışmalar dün olduğu gibi.
Güney kazısında eski derenin güneye akan kısmında bir kum çökelti ile karşılaşılmıştır (Bkz.
12 Haziran 1907), – Rahatın sonu. Kayanağa ulaşıldı. Kum çökelti üzerinde 13 cm. bronzdan
Bes heykelciği ve Arkaik seramikler (aralarında Korinth (?) parfüm kabına ait ağı parçası)
bulunmuştur.
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sonucunda açığa çıkan duvarın niteliğini ve kullanımını anlamaya yöneliktir
(Resim: 1).
Bu çalışmaların önemli bir sonucu, kutsal alanın bilinmeyen bir noktasında
anıtsal bir duvarın ortaya çıkarılması olmuştur. Bu duvarın, Apollon
Tapınağı’nın güneyinde, daha yüksekte bir alanı çevreleyen ve doğu – batı
yönünde bir teras duvarı olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1). Tapınaktan yaklaşık
olarak 50 m. uzaklıkta yer almakta ve gösterişli dış yüzü ile tapınağın kuzeyine
bakmaktadır (Resim: 4). Yaklaşık olarak 23 m. izlenebilen bu duvar, 1.0 m.
genişliktedir ve ana kaya üzerinde 3.45 m.ye kadar yükselmektedir; bu şekilde
altı noktada korunmuştur. Doğu kesitinde duvar sırası 1.56 m. genişliğinde,
alt üç sırası duvar sırasının dışına taşan ve böylece bağımsız basamaklar
oluşturan bir merdivenle kesilmektedir (Resim: 5). En az altı basamağın beşi
korunmuştur; bunlardan alt üç basamak, basamak çıkıntısından yaklaşık
olarak 1 m. Kuzeye, dışarıya taşmıştır. Söz konusu duvar, basamakların her
iki yanında kısa dikey duvarlara sahip olduğundan, üst sıraları merdiven
yatağıyla yanlardan korunmuştur.
Duvarın yapımında farklı dönemler ait, güçlü spolien bloklar (ortalama
ölçü: uzunluk 1.0 m., yükseklik 0.4 m., derinlik 0.4 m.) kullanılmıştır ve bunların
eski temele ait dikdörtgen biçimli, kireçtaşı bloklar oldukları anlaşılmaktadır.
İstisna olarak, üst kenarları yaklaşık olarak 0.15 m. genişlikte, çıkıntılı sınır ve
altta oluk oluşturarak pürüzüz yüzeye taşan on spolieden burada özellikle
söz etmek gerekir. Bu özel işleme biçimi ilk olarak oturma basamaklarının
varlığına işaret etmektedir (Resim: 6).
Duvar ileri kısımlarında iki yüze sahiptir. Görülebilir yüz olarak yalnızca
kuzey yönündeki duvar yüzü işlenmiştir. Bu duvarın kesitinden güney
tarafında hemen hemen 1 m. kalınlıkta ana kayadan oluşan kalın bir dolguyla
dayandığı anlaşılmaktadır. Bu teras duvarlarında, biriken suyun drenajını
sağlamak amacıyla oluşturulmuş tipik bir yapım tekniğidir. Mermer bloklar
Π- formlu, kurşun doldurulmuş demir kenetlerle birleştirilmiştir; bazı
örnekleri korunagelmiştir. Kırık taşlardan oluşturulmuş temel, işlenmiş ana
kaya üzerinde yer almaktadır. Antik Dönemde basamaklar kısmında zemin
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seviyesi bugünkü seviyenin yaklaşık olarak 2 m. altında yer almakta idi
(yaklaşık 70.08 m. ü. N.N.). En yüksek korunmuş duvar bloklarının bugünkü
yüzeyin hemen altında yer almasından dolayı, bu seviye farkı Antik Dönemde
de geçerli olmalıydı. Bununla birlikte, bugünkü verilerle duvarın daha yüksek
olup olmadığı sorusunu yanıtlamak güçtür.
Harçla örülmüş kırık taşlardan oluşan duvar daha geç döneme ait
yapı evresindendir (Resim: 5). Kuzey yönünde basamakların yan tarafına
uzanmakta ve teras duvarına eklenmektedir. Doğrudan basamakların
başlangıcı üzerine oturtulmuş olmasından dolayı, basamaklara yönlendirilmiş
olan yüzü içe doğru çekmekte ve böylelikle duvarın planı trapezoid bir şekil
almaktadır. Basamakların batı kısmına yerleşmiş olan duvar kenarları,
ana kayadan taşlarla oluşturulmuş temel üzerinde korunagelmiştir ve
duvarın bu yüksekliğe kadar, inşasından hemen sonra açıkta kalmadığını
göstermektedir. Sıvanın korunmamış olduğu hesaba katıldığında, yürüme
düzleminin kullanım döneminde yaklaşık 68.28 m. olması gerektiğini
göstermektedir. Bu her kuzey uçları muhtemelen bir kapıyla sınırlandırılmış
olan iki duvar sırasının daha geç bir dönemde, teras girişini bir çeşit kapı
yapısıyla sağlamlaştırdıkları anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda, duvarın ve genişletme evresinin döneminin ne olduğu sorusu
akla gelmektedir. Buna ait ilk kanıtları yukarıda sözü edilen ve muhtemelen
eskiden Apollon Tapınağı’nın güney sınırını oluşturan stadyuma ait oturma
basamakları olan özel spolie blokları sağlamaktadır. Tapınağa ait krepis
basamakları kuzeyde stadionun oturma basamakları olarak görev görürken,
güney sırada bazıları in situ korunmuş, yamaca yerleştirilmiş kireçtaşı bloklar
yer alır4. Stadionun kullanımı hakkında kesin veri yok ise de Didymaion’un
sona ermesinin ardından, M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmesi yanlış
olmayacaktır. Duvarın iç kısmında 1 m. genişliğinde bir taş dolgu gözlenmiş
olmakla birlikte içerisinde maalesef tarihlemeye yardımcı olabilecek özel
bir buluntuyla karşılaşılmamıştır. Aynı şekilde kullanım tabakasında ele
4

Stadion için krşz. H. Knackfuß, Didyma I (1941) 140-141, basamak yapısının biçim ve teknik
kriterler nedeniyle Hellenistik Döneme tarihlenmiştir. Oturma basamakları için krşz. ebenda
130-131. 134 Lev. 79 s. Z 618 f. Lev. 228 F 627.
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geçirilen buluntular da oldukça kısıtlı veri sağlamakta ve Roma Dönemine
işaret etmektedir. Kırık taşlardan oluşan ve daha geç evrelerde basmağı giriş
yapısıyla terasa bağlayan duvarın M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısı veya M.S. 5/6.
yüzyıla tarihlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Terasın kullanımına ilişkin açıklama için sözü edilen kazılar dışında
sondajlar da yürütülmüştür. Ayrıca, 10/01 ve 10/02 açmalarında, teras duvarı
için oluşturulan yapı adak çukurunda karşılaşılan arkaik adak malzemelerinin
ele geçiriltiği kırmızı kahverengimsi tabaka dikkat çekmektedir. Arkaik
Döneme ait bu buluntuların (çatı terrakottaları, çok sayıda ok ucu ve diğer adak
kalıntıları) belli bir amaca yönelik olarak bırakılmadıkları anlaşılmaktadır
(Resim: 7). Bununla birlikte, diğer kısımlara oranla daha az buluntu olsa
da, Geç Arkaik veya Klâsik Dönemde düzenlemeye ait adak çukuru olarak
değerlendirilmesi mümkündür.
Her hâlükarda bu terasın Roma Döneminde önemli bir yapıya sahip
olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Bunun ötesinde, burada yeni
bulunmuş olan teras yapısının daha, Hellenistik Döneme ait eski bir
kült yapısını yeniden çevrelemiş olabileceği fikri de akla gelmektedir.
Buna dayanarak, yaklaşık olarak M.S. 2. yüzyılda Apollon Tapınağı’nda
karşılaşılan yapı değişikliklerine işaret eden başka kanıtlar üzerinde durmak
gerekmektedir.

D. Tavşan Adası Araştırmaları
Didyma kazıları çerçevesinde yürütülen Tavşan Adası arazi çalışmaları,
TA4 ve TA3 evrelerine ait ev yapılarını araştırmaya yönelik olarak tespit
edilen odaların somut olarak irdelenmesi ve buluntuların incelenmesi üzerine
yoğunlaştırılmıştır. Çok sayıda yeni buluntu, Bronz Çağda Güney Ege deniz
aşırı ticaret ağına açıklık getirecek önemli veriler ortaya koymuştur. Adanın
çeşitli noktalarında, yaklaşık olarak 650 metrekarelik bir alanda araştırma
yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunu şu şekilde özetlemek mümkündür:
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1. Tavşan Adası 7 (TA7): D 18 alanında KD da 2009 yılında bulunmuş
olan Osmanlı Dönemine ait gümüş sikkeler (Sultan Süleyman Dönemi)
dışında, bu döneme ait adada hiçbir şekilde yerleşim izine veya buluntuya
rastlanmamıştır.
2. Tavşan Adası 6 (TA6): En geç tarihli yerleşme izleri daha önceki
araştırmaların da ortaya koyduğu gibi adanın doğu ve kuzeyi ile sınırlıdır.
2009 yılına dek kötü durumda korunmuş olan mimarî kalıntılar seyrek bir
yapılanma ve küçük yapılara işaret etmiştir. Bununla birlikte, epeyce tahribata
uğramış olan Geç Antik /Erken Bizans Dönemine ait kireç harcıyla örülmüş
duvarlara sahip yapılar, - kuzeydoğu sondajında 2006 yılında bulunmuş olan
çift sütun- kutsal bir işleve işaret etmektedir. 2007 yılında D18 alanında açığa
çıkarılan Erken Bizans kuyusu bugün de su içermektedir. Tatlı su yalnızca bu
kısımda çıktığından dolayı, kullanım evresi döneminde adanın henüz anakara
ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Kıyının M.S. 6. yüzyılda tektonik
hareketler sonucunda yaklaşık 2.0 m. çökmesiyle, tatlı suyun yok olmasından
dolayı ada terk edilmiştir. 2006 yılından itibaren Erken Bizans tabakalarında
tipik kullanım seramikleri, çatı kiremidi, bronz kandil zinciri, cam kandil
çanakları, bronz zımba tutacakları, sikkeler, aralarında yivli mermer sütun
bulunan çeşitli mimarî parçalar ele geçirilmektedir. Sonuncusu bu yıl açığa
çıkarılmış olan yapıya aittir. Bu buluntu Erken Bizans Dönemi haç planlı ve
yuvarlatılmış bitişe sahip bir kiliseye işaret etmektedir (Resim: 9). Mermer
alımı sonucunda kutsal yapısı bozulmuş olan yapı buluntularının yardımıyla
anlaşılabilmektedir (Resim: 10: A).
3. Tavşan Adası 5 (TA5): Aynı şekilde adanın doğusunda, kuzey kıyıda
kendisiyle ilişkili çukura bağlı olarak Arkaik Döneme ait olduğu anlaşılan
(kuşlu kâseler, siyah firnisli seramik, fikellura parçaları gibi) bir duvar
kalıntısına rastlanmıştır. Bu bulgu ve buluntular ilk olarak Arkaik Döneme ait,
muhtemelen kıyıda izleri ilinmiş, yerleşme hakkında veriler sağlamaktadır.
4. Tavşan Adası 4 (TA4): Adanın doğusunda bulunan dikdörtgen planlı
odalardan oluşan, Geç Girit Saray Dönemine ait, iki evreli, büyük yapıda
yürütülen çalışmalara (D17 - D19, C17 ve C18 alanlarında) devam edilmiştir
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(Resim: 10: B). Bu yapı iki katlı, tipik bir Girit kent evi olduğu anlaşılmaktadır.
Taştan olan giriş katı magazin ve atölye alanlarından; ikinci kat ise kerpiçten
oluşmaktadır. Birbirine uygun arkeolojik buluntular Güney ve Doğu Ege
Minos dünyasına aittir. Anadolulu özellikler hiç yoktur! Miletos’ta olduğu gibi
ithal (bazı durumlarda oldukça yüksek kalitede) ve yerel “Minos” malzemesi
ön plandadır. Girit MMIII / SMIa ve Milet 4a evreleri ile ilişkilidirler. 2009
yılında bulunmuş olan ünik, kristal üzerindeki yelkenli tasviri dışında bu
yıl sağlam kâseler ve bir büyük “karışık vazo” dan ibaret seramik deposu
önemli buluntulardır. Diğer seramikler üzerinde fırınlamadan önce Linear A
yazı işaretleri taşımaktadır. Tavşan Adası buluntuları Güney Ege dünyasında
önemli bir ticaret ve üretim yerinin varlığı hakkında veriler sağlamaktadır.
Bu yıl kazısı yapılan tabakalar yapının bir tsunami ile tahribata uğramış
olduğuna işaret etmektedir.
5. Tavşan Adası 3 (TA3): C10 - C13 ve B13 alanlarında 2008 yılından itibaren
büyük bir yapı kompleksi açığa çıkarılmıştır. Benzer şekilde düzenlenmiş
odalar merkezi bir planlamaya açıkça işaret etmektedir. Kerpiçten inşa edilmiş
duvarlar birbirine yakın odaları sınırlamaktadır (yaklaşık 50 metrekare). B13
alanında yer alan ve derine açılan büyük bir fırına sahip atölye özel olarak
dikkat çekmektedir. Aynı odada taştan bir çift balta kalıbı gibi metalürjiye
işaret eden kanıtlara rastlanmıştır (Resim: 11). Minos tipi ağırşaklar, ip eğirme
gereçleri ve koyu pembe midye kabukları C12 odasında tekstil üretiminin
varlığına işaret etmektedir. Stratigrafi ve mimarî iki evreye işaret etmektedir.
Seramikler (özellikle Kamares parçaları, tipik fincan ve kâseler, pişirme
kapları) Girit Eski Saray Dönemi (MMIb / MMII) ve Milet 3 ile ilişkilidir;
Milet’in aksine Tavşan Adası’nda Anadolulu özelikler yoktur.
6. Tavşan Adası 2 (TA2): Adanın güneyinde C13 ve B13 alanlarında bu
yıl yürütülen çalışmalarda Eski Saray Dönemine ait en eski taban seviyesinin
altında yer alan ve farklı bir yönde yer alan megaron yapısı araştırılmaya
devam edilmiştir. Maalesef taş almalar sonucunda duvarların bir bölümü
yıkılmıştır. Buluntular güçlü bir şekilde Anadolu etkisindedir; bununla
birlikte, güçlü bir şekilde Güney ve Doğu Ege etkisi (Erken Kyklad II/III,
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Erken Minos II/III) gösterirler. 2009 yılında başlatılmış olan kuzey sondajı bu
yıl güneye doğru üç metre genişletilmiştir. Böylelikle TA3 ve TA2 arasında
hiatusun varlığı görülmüştür. Bu veri elimizdeki, bilgilerle, Erken Bronz Çağı
ve Orta Bronz Çağı arasında halk değişimiyle açıklanmaktadır.
7. Tavşan Adası 1 (TA1): Bu yıl da kaba, saman parçalarıyla karıştırılmış,
az oranda pişirilmiş ve kırmızı astarlı malzeme ile ilgili tabaka tespit
edilememiştir. Bu nedenle, Kalkolitik veya Erken Bronz Çağı seramikleri ile
mi karşı karşıya olunduğu sorusu geçerliliğini korumaktadır.

E. Apollon Tapınağı Restorasyon ve Sağlamlaştırma Çalışmaları
Taş Sağlamlaştırma ve Restorasyon
Didyma’daki görkemli Apollon Tapınağı’nda her yıl çok sayıdaki
turistik faaliyetler nedeniyle zarar gören kısımlar sürekli gözlem altında
tutulmaktadır. Uzman taş restoratörleri tarafından (Ch. Kronewirth ve
I. Celimli yönetiminde) tahribat ve zararlar incelenmekte ve müdahale
edilmektedir. Büyük tapınakta devam eden konservasyon ve restorasyon
çalışmaları 2010 yılında yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Bu çalışmalar
sırasında 12 sütunlu salonun batı duvarının güney kesidi ile basamaklı
yapının kuzey kapı duvarlarında, A1 ve A4 sütunlarında (100 parçanın
üzerinde) tapınak alanından toplanan farklı yapılara ait parça ve sütunun
otuzunda yeniden birleştirme çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 11 –
12). 1910/12 yıllarında yapılmış olan eski restorasyona ait zarar görmüş
malzemenin sökülmesinin yanı sıra, tüm mermer parçalarının dikkatli bir
şekilde kaldırılması ve bunların temizlenmesi çalışması da devam ettirilmiş,
ayrıca elmas deliciyle dikkatli bir şekilde birleştirici oyuklar açılmış ve çelik
bağlantılarla birleştirilerek sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca, oldukça dikkatli bir
şekilde uyan parçaların Epoxid-Harz ile yapıştırma ve birleştirme çalışması ile
özel malzemeyle aralıkların doldurulması çalışmaları da devam ettirilmiştir.
Böylelikle tapınağın batı tarafının büyük oranda temizlenmesi ve görüntüyü
bozan demir bantların kaldırılması tamamlanmıştır.
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Güvenlik Tedbirleri
Yeni temizlenmiş olan basamaklı yapının kuzey kısmındaki kapı duvarları
arasına Mimar J. Eichhorn tarafından tasarlanmış olan yeni bir metal kapı
istendiğinde sökülebileceği bir teknikle yerleştirilmiştir. Bu güney kısımda 3
yıl önce yerleştirilmiş olan yüksek metal kapılarla uyum içindedir.

F. Depo Çalışmaları
U. Dirschedl başkanlığında Arkaik Dönem tapınağına ait mimarî parçaların
ve yapı bölümlerinin irdelenmesi ve incelenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
Taxiarchis

Tepesinde

2009

yılında

ele

geçirilen

buluntuların

dokümantasyonu F. Wascheck ve F. Donner tarafından tamamlanmıştır. 2010
yılı buluntuları özellikle de küçük buluntular (seramik, terrakotta, bronz
objeler gibi) restore edilmiş ve küçük buluntu data bankına kaydedilmiştir.
Benzer şekilde Tavşan Adası 2009/2010 buluntularının K. Hornung-Bertemes
yönetiminde çizim ve restorasyonu ile dokümantasyonu büyük ölçüde
tamamlanmıştır.
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Resim: 1

Resim: 2-a
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Resim: 2-b

Resim: 2-c

Resim: 2-d
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7
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Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12
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Resim: 13
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SOLİ POMPEİOPOLİS KAZILARI 2010
Remzi YAĞCI*
Fatih Hakan KAYA
1999 yılından beri Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen Soli
Pompeiopolis kazıları, 2010 yılında toplam 45 kişi ile gerçekleştirilmiş ve
bir ay sürdürülmüştür. Soli Höyük ve Pompeiopolis’te 2010 yılında yapılan
kazı ve temizlik çalışmaları sırasında mimarî açıdan önemli yapılar açığa
çıkarılmıştır. Söz konusu çalışmalar aşağıdaki gibi irdelenebilir.
1. Pompeiopolis Sütunlu Caddesi
Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde 2010 yılı kazı ve temizlik çalışmaları
B48, C51-54, D50-53, E48, E50 ve E53 plan karelerinde yapılmıştır.
2005 ve 2006 kazı sezonlarında Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nin doğu
portikosunda yapılan kazılar sırasında Bizans Dönemine tarihlenen opus
sectileli taban ve bu taban üzerine devrilmiş hâlde duvar ve kapı yıkıntıları
ortaya çıkarılmış; bu duvar ve kapıların ait olduğu mekânların bugün Sütunlu
Cadde’yi sınırlayan beton koruma duvarına paralel geçen günümüzdeki
Viranşehir Caddesi’nin altında olduğu anlaşılmıştı. Bu nedenle, sonraki
yıllarda yapılan kazıların beton koruma duvarının dışında, yani Sütunlu
Cadde’nin doğusundaki açmalarda yapılması kararlaştırılmıştır. Bu karar
doğrultusunda Sütunlu Cadde’nin doğusunda yapılan kazılarda:
1.

2007 yılında, Erken Bizans takı grubu;

2.

2008 yılında, Roma Dönemi bir bronz Apollon heykelciği;

3.

2009 yılında ise, Sütunlu Cadde’nin imarında katkısı olması nedeniyle

onurlandırıldığı düşünülen soylu bir Roma vatandaşının (Galerius Valerius)
adının yazılı olduğu parça ve (Resim:1) üzerinde Pompeiopolis yazısı okunan
kırık bir mimarî parça (Resim: 2) bulunmuştu.
1

*

Prof. Dr. Remzi YAĞCI remzi.yagci@deu.edu.tr; Edebiyat Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Fatiha Hakan KAYA, fatih.kaya@deu.edu.tr Edebiyat Fakültesi Dokuz Eylül
Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir/TÜRKİYE.
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Bu buluntular Sütunlu Cadde’nin şimdiki koruma duvarının içinde
kalan mimarî kalıntılardan ibaret olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu
durum çeşitli etkinliklerde kamuoyunun dikkatine sunulduğunda; Sütunlu
Cadde’nin bütünlüğünün korunması, çevre düzenlemesinin gerçekçi biçimde
yapılabilmesi ve ayaktaki sütunları araç trafiğinin olumsuz etkilerinden
kurtarabilmek için taşıt trafiğine kapatılması yönünde öneri ve görüşler
dile getirilmiştir. Bunun üzerine 2010 yılında, Kazı Başkanlığı ve Mezitli
Belediyesi’nin işbirliği ve girişimleri ile Viranşehir Caddesi taşıt trafiğe
kapanmıştır. Ayrıca Sütunlu Cadde boyunca arkeolojik çevreye aykırı
biçimde uzanan elektrik direklerinin de kaldırılması planlanmaktadır.
Soli/Pompeiopolis’in Antik Çağda yaklaşık 200 sütuna sahip olan cardo
maximusunu Antik Dönem şehir planlamasına göre dik kesen bir ya da daha
fazla documanus olmalıydı. 2010 yılı kazısılarında olası decumanusun yerini
belirlemeye yönelik sondaj çalışmaları planlandı. Bu amaçla, E 48 ve F 48
plan karelerinde yapılan kazılarda önceki yıllarda bulunan avlu tipi Erken
Bizans Dönemi opus sectileli tabanlar ile paralellik gösteren bir başka taban
döşemesi ve bu tabanı kuzey yönünde sınırlayan kireçtaşı basamaklar ortaya
çıkarılmıştır. Basamaklar ve çevresindeki kireçtaşı blokların, özgün olarak
Roma olup Bizans Döneminde ikinci kez kullanılmış bir yapıya ait oldukları
görülmektedir. Bu yapının doğu portikoyu kesintiye uğratan bir decumanusa
mı yoksa tamamen bağımsız bir mekâna mı ait olduğu önümüzdeki yıllarda
yapılacak olan kazılarla anlaşılacaktır.
Roma Sütunlu Caddesi’nin Bizans Döneminde de etkin bir biçimde
kullanıldığı yukarıda sözü edilen arkeolojik verilerden bilinmekteydi.
Ancak bunun en belirgin kanıtı 2010 yılında E49 ve E50 açmalarında yapılan
kazılarda açığa çıkarılan Erken Bizans Dönemine ait küçük bir kilisedir
(Resim: 3-5) Pompeiopolis kilisesinin plan olarak en yakın benzeri, Ayaş
Elaiussa Sebaste’deki Roma tapınağının peripteral sütun sırası içinde yer alan
bir diğer küçük kilisedir1. Elaiussa Sebaste kilisesi de Pompeiopolis’te olduğu
gibi iki sütun arasına yerleştirilmiştir. Bu örneklere bakılırsa, bu tipteki küçük
1

Elton, H-E. Equini-Schneider-D. Wannagat 2007, Temple to Church, Ege Yayınları, İstanbul.
Fig. 2; fig. 9-10.
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kiliselerin, Kilikya bölgesinde Erken Hıristiyanlık Döneminde tapınak ve
caddelerde kurulduğu görülmektedir. Pompeiopolis küçük kilisesi, önceki
yıllarda bulunan opus sectileli avlular ile devrik kapı lento ve sövelerinden de
bilindiği gibi İ.S. 525 yılında olan şiddetli deprem sonucu yıkılmıştır. Sütunlu
Cadde kontekstindeki arkeolojik ve mimarî verilere göre, görkemli bir Roma
Döneminden sonra, kullanım açısından daha mütevazı bir Bizans Dönemi
yaşandığı anlaşılmaktadır. Sütunlu Cadde’nin, hâlen modern Viranşehir
Caddesi altındaki hem Roma ve hem de Bizans Dönemi mimarî kalıntıları
önümüzdeki kazı sezonlarında ortaya çıkarılacak ve böylece ileride planlanan
restorasyonda bütünlük sağlanacaktır.
2010 yılında Sütunlu Cadde’deki bir diğer çalışma ise, anıtsal mimarî
eserleri bloklarının taşınma teknolojilerinin araştırılmasıdır. Amerika
Birleşik Devletleri, Wisconsin Madison Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr.
William Aylward, anıtsal mimarî eserlerin bloklarının taşınma teknolojileri
konusundaki incelemelerini Pompeiopolis cardo maximusundaki sütun
tamburları ile yıkılmış diğer bloklar üzerinde gerçekleştirmiştir.
2009 yılında Pompeiopolis Antik Limanı’nda uluslararası bir ekip ile
C. J. Brandon, R. L. Hohlfelder ve J. P. Oleson tarafından gerçekleştirilen
ROMACONS-Roma Deniz Betonları Projesi sondaj çalışmalarıyla
alınan örneklere ilişkin sonuçlar 2010 yılında netleşmiştir (NAUTICAL
ARCHAEOLOGY, 39. 2). MS 1. yy. sonunda başlayıp M.S. 2. yy. ortasında inşası
tamamlanan Pompeiopolis limanında pozzolana harcının kullanıldığı ortaya
çıktı. Bu harcın ilk olarak İ.Ö. 3. yy.ın sonlarına doğru Pozzuoli Körfezi’nde
ortaya çıkmasından sonra, Roma limanlarında yaygın olarak kullanıldığı
ve hidrolik beton teknolojisinin Akdeniz’in en ücra köşelerine ulaştığı
bilinmekteydi. Su altı inşaatları için kullanılan Roma betonu sönmüş kireç,
pozzolona ve agrega karışımından oluşmaktaydı. Bu teknolojinin Anadolu’da
kullanımının örneklerine Pompeiopolis, Kyme ve Side’de rastlanmaktadır.
Pompeiopolis örneklerinden elde edilen verilere göre: Pompeiopolis
limanındaki agrega % 64 ile 54, harç ise % 36 ile 46 arasında değişmektedir. Bu
karışım oranları, Roma kara yapılarına yakındır. İncelemelerin Italcementi’nin
İtalya-Bargamo’daki araştırma laboratuvarlarında, yani tek bir merkezde
yapılması sonuçların güvenirliliğini artırmaktadır.
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2010 yılında yayınlanan raporlara göre: Pompeiopolis’te bir Geç Roma
amphora üretim merkezi saptanmıştır. Limanın uzun mendireğinin
yakınlarında konuşlanan bu merkez, İ.S. 5. yy. başından 7. yy. başına kadar
üretim yapmıştır. Olasılıkla yörenin şarap, yağ gibi mallarının deniz aşırı
ihracını kolaylaştırıyordu.
Sütunlu Cadde’de restorasyona yönelik kazı ve temizlik çalışmalarının
yanı sıra Sütunlu Cadde’nin Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu tarafından geçen yıl onaylanan güney ucunun restorasyonuna
ilişkin parasal destek Mezitli Belediyesi’nin girişimi ve Mersin Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu’nun konuya duyarlılığı ve çabası ile Mersin İl Özel İdaresi
fonlarından karşılanmıştır. Sütunlu Cadde’nin güney ucunda batı portikodaki
Roma dükkânları ve doğu portikosundaki mozaikli alan restore edilerek,
ikişer sıra hâlinde yedişer sütun ayağa kaldırılması planlanmaktadır (Resim:
6). Böylece kazının başlıca amaçlarından biri olan restorasyona yönelik
kazılar sonucunda Sütunlu Cadde'nin aşama aşama kaldırılması için ilk adım
atılmış olacaktır. Sütunlu Cadde’nin güney ucundaki mimarî restorasyon
Pompeiopolis’in yeniden düzenlenmesi için de önemli bir başlangıç sayılabilir.

2. Soli Höyük
Soli Höyük’te, Hitit terası olarak adlandırılan doğu yamaçtaki bölümde İ.Ö.
15. yüzyılda kullanılan sur duvarlarının önemli bir bölümü açığa çıkarılmış ve
temizliği tamamlanmıştır. Surun içinde yangın tabakasında silo ya da mutfak
olarak kullanılan mekânlarda bulunan arkeobotanik örneklere göre: İ.Ö. 15.
yüzyılda Soli’de arpa, çatal siyez buğdayı, mercimeğin tüketilmiş olduğu
uzman raporlarından anlaşılmaktadır (Prof. Dr. Emel Oybak, H.Ü. Biyoloji
Bölümü). Soli’de bir tahıl (arpa) küpünün içinde bulunması nedeni ile “ölçek
kabı” olarak nitelendirilen tek renkli yivlenerek işaretlenmiş seri üretim kaba
kaplar (“drab ware”) merkezi bir ekonominin varlığını işaret etmektedir. Bu
tip kaplar, Orta Anadolu’daki Hitit merkezlerinde Boğazköy, Maşat Höyük,
Kuşaklı, Alacahöyük’te; Kilikia’da da Kilisetepe, Soli, Yumuktepe, Tarsus
ve Kinet Höyük’te Geç Tunç II Döneminde M.Ö. 15-13. yüzyıllar arasında
yaygındır. Soli Höyük tek renkli ve yiv işaretli kapları, 12-16 Nisan 2010’da
yapılan 7ICAANE (7th International Congress of the Archaeology of the Ancient
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Near East) toplantısında “Revisiting the Issue of the Late Bronze II Drab Ware
with Potmarks” başlıklı bildiri ile bilim dünyasına sunulmuştur. Bilindiği
gibi İ.Ö. 15-14. yüzyıllar Kizzuwatna’nın Hitit egemenliğine girdiği ancak
yerel özelliklerini koruyup sürdürdüğü bir geçiş dönemidir. Bu dönemde
Kizzuwatna’ya özgü seramik tipleri arasında, kırmızı bantlılar, dalga
bezemeliler, ip baskılı mutfak kapları vb. ile yeme içme kapları yer almaktadır.
2010 yılında, İ.Ö. 15. yy. Kizzuwatna kazamatlı (kasa tipi) sur duvarları
ahşap levha ve desteklerle sağlamlaştırılarak koruma altına alınmıştır. Kazı
sonunda duvarların üzeri jeotekstil ile örtülmüş ve sökülebilir geçici bir
koruma çatısı (Mezitli Belediyesi’nin desteği) ile kapanmıştır. Böylece Soli
Pompeiopolis ören yerinde ileride planlanan gezinti yollarına Kizzuwatna
Dönemini yansıtan bir istasyon daha eklenmiştir.
Soli Höyük’te 2010 yılında E 10 açmasında döküntü içinden gelen
kumtaşından Hitit Dönemi bir kalıbın madeni âlet teknolojisinde kullanıldığı
anlaşılmıştır. Kalıbın bir yüzünde Orta Anadolu tipi kolcuklu yassı balta, diğer
yüzünde ise mahmuzlu bir orak bulunmaktadır (Resim: 7). Kalıp, Soli’nin İ.
Ö. 2. binyılda önemli bir liman kenti olarak, hem ticaret hem de bir maden
işleme merkezi olduğu yönündeki verileri güçlendirmektedir. 19. yüzyılın
sonlarında(1889) Soli’den Almanya’ya götürüldüğü iddia edilen, Staatlische
Museen’de sergilenip, 1940 yılında ünlü Arkeolog Kurt Bittel tarafından “Der
Depotfund von Soloi-Pompeiopolis” adlı makale ile Zeitschrift für Assyriologie
und Vorderasiatische Archäologie, 46(1) N.F.12’de yayınlanan maden eserlerin
arasında bu tür kalıplarla üretilen madenî âletler olduğu bilinmekteydi. Kalıbı
bir yüzünde yer alan balta formu, savaş âletlerinin Soli’de seri bir şekilde
üretildiğini göstermektedir. Seri üretimi akla getiren bu kalıp, Soli’de hem
savunma hem de ihracat amaçlı silâh imalâtı yapıldığının bir kanıtı olarak
değerlendirilebilir. Aynı biçimde diğer yüzde yer alan mahmuzlu orak da
tarımsal üretimi ve besin ekonomisini vurgulamakta ve elde edilen orağın
geçtiğimiz yıllarda Soli’de bulunan çatal siyez buğdayı, mercimek ve arpa
gibi tahılları biçmek için kullanıldığını akla getirmektedir.
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Resim 1: Galerius Valerius yazıtı

Resim 2: Pompeiopolis yazıtı
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Resim 3: Apsisli küçük kilise

Resim 4: Apsisli küçük kilise planı

175

Resim 5: Apsisli küçük kilise, üç boyutlu

Resim 6: Soli Pompeiopolis – Sütunlu Cadde'nin güney ucu, üç boyutlu
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Resim 7: Soli Pompeiopolis – Kizzuwatna-Hitit maden kalıbı
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2010 YILI SMYRNA ANTİK KENTİ KAZISI RAPORU
Akın ERSOY*
Gülten ÇELİK
Seçil YILMAZ
Bakanlığımız ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına Smyrna’da yürütülen
kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları 20.01.2010 – 15.12.2010 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.1
Kazı çalışmaları Smyrna Agorası, Kadifekale ve Altınpark olmak üzere üç
alanda yürütülmüştür. Smyrna Agorası’ndaki çalışmalar dört noktada kazı,
üç noktada graffiti, mozaik ve mermer zemin konservasyonu olmak üzere
yedi noktada gerçekleştirilmiştir. Kadifekale mevkinde güney sur üzerinde
ve Mescit yapısında kazı, Bizans Sarnıcı’nda ise temizlik çalışması yapılmıştır.
2008 yılında başlanan ancak 2009 yılında ara verilen Basmane mevkindeki
*

1

Yrd.Doç.Dr. Akın ERSOY, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı D.E.Ü Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi BUCA/İzmir. / TÜRKİYE
Arkeolog Gülten ÇELİK, Smyrna Antik Kenti Kazı Ekip Üyesi.
Arkeolog Seçil YILMAZ, Smyrna Antik Kenti Kazı Ekip Üyesi
Kazı çalışmalarımız sırasında Bakanlık temsilciliği görevini Milet Müzesi’nden Erkan Dede,
Adıyaman Müzesi’nden Mehmet Alkan ve Efes Müzesi’nden Veysel Dağ yürütmüşlerdir.
Her üç meslektaşımıza da destek ve katkıları ile samimiyetlerinden dolayı teşekkür etmeyi
borç bilmekteyiz. Ayrıca İzmir Müzesi Müdürü Sayın Mehmet Tuna ve çalışma arkadaşları
ile Efes Müzesi Müdürü Sayın Cengiz Topal’a teşekkürlerimizi sunarız.
Katkıda bulunanlar: Prof. Dr. Binnur Gürler, Prof. Dr. Bozkurt Ersoy , Doç. Dr. Cumhur
Tanrıver, Doç. Dr. Kaan Şenol, Doç. Dr. Gonca Şenol, Yrd. Doç. Dr. Harun Özdaş, Yrd. Doç.
Dr. Şakir Çakmak, Yrd. Doç. Dr. Barış Salman, Öğr. Gör. Dr. Sevinç Gök Gürhan, Öğr. Gör.
Dr. Duygu Sevil Tanrıver, Araş.Gör. Burak Yolaçan, Uzm. Mehmet Önder, Ark. Çağdaş
Yılmaz, Ark. Gülten Çelik, Ark. Seçil Yılmaz, Ark. Sarp Alatepeli, Ark. Dıjvar Talun, Ark.
Neslihan Kaya, Ark. Tuğçe Güçlü, Ark. Gözde Şakar, Ark. Hacer Turan, Ark. Çağdaş Çıldır,
Ark. Volkan Esen, Ark. İbrahim Önol, Ark. Pembegül Doğan, Ark. Sibel Selçuk İlhan, Ark.
Hakan Göncü, Ark. Başak Saygılı, Ark. Yücel Pehlivan, Ark. Gülçin Feray Özenser, Rest.
Duygu Yolaçan, Rest. Eylem Özmen, Rest. Şeyhmus Çakmak, Rest. Hande Kınar, Rest.
Berna Bal, Rest. Serap Çağlayan, Mimar Yusuf Perçin Erturan, Mimar Nilüfer Karaçöl, Mimar
Ahmet Karaçöl ile arkeoloji öğrencileri Seda Enli, Özlem Hoş, Esma Kaya, Şeyda Kaya,
Gizem Gürel, Gülistan Yavuz, Bünyamin Yiğci, Murat Ay, Arman Keçeci, Asuman Yanık,
Emel Torum, İbrahim Hakan Aydın, Orhan Yükler, Sena Argun, Özlem Temel, Kadriye Kaya,
Yasemin Kara, Hande Bidav, Gizem Alkan, Başak Dukal, Burcu Altıntaş, Deniz Ezgi Kurum,
Ayça Kömür, Fırat Baranaydın, Seda Aktaş, Cemile Uslu, Tuğçe Çobanoğlu, Özlem Kaya,
Antropoloji öğrencisi İlke Gönür, restorasyon öğrencileri Sevda Akatay, Ali Nail Keseroğlu,
Samet Özdemir, Karani Akan, Nagehan Sevinçler, Pelin Şeker, Elif Demirci, Döndü Uzun ve
Mimarlık Öğrencisi Gülçin Önsüz.
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Altınpark’ta Roma konutlarını ortaya çıkarmaya dönük kazı çalışmaları
sürdürülmüştür.
2007 yılından itibaren devam eden Smyrna Agorası ve kent merkezini
arkeolojik çalışmalara açmaya yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce
yapılan istimlâk ve yıkımlar 2010 yılı boyunca da devam etmiştir. Bu alanda
yer alan bir tescilli yapının yeni Kazı Evi olarak düzenlenmesi için rölöverestitüsyon-restorasyon projesi Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış,
çalışmalara 2011 yılında başlanması planlanmıştır.2
AGORA MEVKİ ÇALIŞMALARI
BOULEUTERİON KAZILARI
2007 yılından itibaren yürütülen Bouleuterion kazıları 2010 yılında da
sürdürülmüştür (Resim: 1). 2010 yılı kazı sezonu boyunca I1-31/32, J1/K127/28/29/30/31/32 ve L1/M1-28/29/30 plan karelerinde ortalama 17.00 m
üst seviyesinden başlayarak 14.10 m. alt seviyesine kadar inilmiştir. Bu plan
karelerden J1-27, K1-27/28/29/30/31/32 ve L1/-28/29/30 plan karelerinde
Bouleuterion orijinal zemin seviyesine ulaşılmıştır.
Üst seviyelerde önceki yıllarda olduğu gibi atık pil, plâstik objeler, ilâç
şişeleri, tekstil atıkları, çuval, naylon parçaları, ayakkabı tabanları ve modern
tuğla döküntüleri ile moloz dolgu temizliği yapılmıştır. Bu dolgu içinde ele
geçirilen ve bir şekilde bu dolgu içine karışan arkeolojik malzeme ise büyük
ölçüde Geç Osmanlı ile Erken Cumhuriyet Dönemine ait seramik malzeme ile
dönem sikkelerinden ibarettir. Tüm bu dolgu içinde önceki yıllarda olduğu
gibi Geç Osmanlı yapısı temellerine öncelikle ulaşılmıştır
Önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile Bouleuterion’un alt yapısına ilişkin
öngörülere sahip olunmuştu. Buna göre oturma basamaklarına eğimli bir
yüzey oluşturmak için yarım tonozlu bir galeri ile ardında bu galeriye bitişik
ışınsal planlı 11 tonozlu mekân bulunduğu düşünülmüştü. Nitekim 2010 yılı
2

Smyrna antik kenti kazı, araştırma ve restorasyon projesine büyük destek veren İzmir
Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Total Oil Türkiye A.Ş.’ye teşekkür ederiz.
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kazı çalışmalarından elde edilen bulgular bu alt yapı özelliklerini destekler
nitelikte olmuştur (Çizim: 1).
K1/L1/M1-30/31 plan karelerinde yarım tonozlu apsidal formlu galerinin
duvarları tespit edilmiştir. Ancak galerinin yarım tonoz üst örtüsü M1-30 plan
karesindeki bir bölüm dışında korunmuş olarak ele geçirilmemiştir. (Resim:
2). Galerinin apsidal iç duvarının dış duvarına göre daha üst seviyelerde
korunmuş olduğu görülmüştür. K1/L1/M1-31/32 plan karelerinde ele
geçirilen mekân zincirinin M4, M5 ve M6 numaralı mekânları da ancak temel
seviyelerinde korunmuş olarak tespit edilmiştir. Bu mekânların da kuzeyden
yine apsidal bir dış duvar ile çevrelendiği anlaşılmıştır.
Bouleuterion’un alt yapısına ait bir diğer tespit ise M6 mekânının kuzey
cephesindeki kapı açıklığı olmuştur. Açıklığın gerisinde oturma basamağı
hissi veren blokların kullanıldığı kuzey apsidal duvarının temelleri dikkat
çekmektedir. Mekân zincirinin bu noktasında bir iç mekân/cep, oluşturulmuş
olabileceği düşünülmekle birlikte ileriki çalışmalarla buradaki uygulamanın
nedeni ve fonksiyonu açıklık kazanacaktır.
Bouleuterion’un iç yapısına ilişkin en önemli buluntuya ise in situ korunmuş
olan tek bir oturma basamağı ile ulaşılmıştır. Hemen yanında bir merdiven
iziyle birlikte tespit edilmiştir. Daha önce düşük durumda çok sayıda oturma
sırası blokları bulunmuştu ve bu tespit yapının kullanım alanına ve planına
ilişkin önemli bir ipucu olmuştur (Resim: 1)

Bununla beraber, yapının

orkestrası ve oturma basamaklarının üzerine yerleştirildiği podyumuna
ilişkin verilere de ulaşılmıştır. 13.95 m. seviyesindeki orkestrasının, K1/
L1/M1-29/30 plan karelerinde, opus sectile döşemesi yer yer iyi korunmuş
olarak tespit edilmiştir. Orkestranın yaklaşık 1.00 m. yüksekliğinde kapatma
blokları (mevcut 5 blok) ile cephelendirilmiş bir podyum ile sınırlandırıldığı
görülmüştür. Tuğla ve moloz taşlarla inşa edildiği görülen podyum
dolgusunun üzerinde yukarıda ifade edilen in situ oturma bloğunun ilk
oturma sırasına ait olduğu anlaşılmıştır. K1/L1/M1-29/30 plan karelerinde
üst seviyede seyreden Osmanlı Dönemine ait Geç Yapı temellerinin podyum
seviyesine kadar ulaşarak yapıyı tahrip ettikleri görülmüştür (Resim: 1).
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Geç Yapı’nın temellerinin altında, orkestranın batı bölümü üzerinde
Osmanlı Dönemine ait yan yana iki kil havuzu tespit edilmiş olup bu
kalıntıların önceki yıllarda Mozaikli Yapı’da ortaya çıkarılan ve seramik
atölyesi olabileceği düşünülen atölyeye veya bir diğer atölyeye ait olabileceği
düşünülmektedir. Seramik atölyesinin 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
19. yüzyıla kadar kullanım gördüğü değerlendirilmektedir.
Bouleuterion’un orkestrasının iki evreli olduğu, ikinci evrede yarım tonozlu
galerilerin girişleri arasında uzanan yine opus sectile döşemeli dar uzun bir
podyum inşa edildiği tespit edilmiştir (Resim: 1). Bu imalatın ışınsal planlı
mekânlarda görülen ve yaklaşık 1 m yüksekliğindeki mermer kırıklı dolgu ile
aynı dönemde inşa edilmiş olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu mermer
dolgu içinde tespit edilen griphon pençeleri mevcut oturma bloklarında
görülen stilize ayaklara göre daha iyi işçilikleri ile oturma basamaklarının iki
evreli olduğuna ve dolayısıyla Bouleuterion’un iki evreli inşaat sürecine işaret
ediyor görünmektedir.
Osmanlı Dönemi Geç yapısının temellerinin Bouleuterion taban seviyesine
kadar ulaşması ve açılmış olan fosseptikler, bu alanda tabakalaşmanın kesin
olarak tespitini engellemektedir. Bir yandan en üst seviyelerde Roma ve az
sayıda da olsa Helenistik malzeme ele geçerken diğer yandan en alt seviyelerde
bile Osmanlı seramik yoğunluğuna ulaşılmaktadır. Aynı karışıklık sikkeler
için de geçerlidir. 2009 yılı kazılarında da benzer bir sonuç alındığını burada
belirtmek gerekir. İyi durumda ele geçirilen sikkelerden 3 adeti 4-7. yüzyıllar
arasına ait olup 2009 yılında da çıkarım yapıldığı gibi, yapının kullanım
sürecini ve son dönemi temsil etmektedirler. 2 adet sikke ile temsil edilen
(9.-11. yüzyıllardan) Bizans dönemi varlığı ise alanın bu dönemde dahi sınırlı
kullanımıyla ilişkili olmalıdır. Bu son dönemi mimarî bulgularla desteklemek
şimdilik mümkün olmamaktadır.

MOZAİKLİ YAPI KAZILARI
K1/L1/M1/N1-19/20/21/22/23/24/25/26 plan kareleri ‘Mozaikli Yapı’
olarak tanımlanan yapıyı kapsayan plan kareleridir. Bu karelerden J1/K1–
23/24/26 ile L1/M1- 22/23/24 plan karelerinde kazı çalışmaları sürdürülmüş,
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J1/K1-26 plan kareleri ile L1-24/25 ve M1/N1-25 plan karelerinde
yapının zeminine ulaşılarak, korunmuş yerlerde mozaik konservasyonu
gerçekleştirilmiştir (Resim: 3).
2008 yılında tespit edilen 15.00 m. yaklaşık seviyesindeki çok işlevli(?)
mekâna/atölyeye ait J1/K1-26/27 plan karelerdeki yapı izlerine ilâve olarak
Bouleuterion’a ait plan karelerden K1/L1-29/30’da önünde bir koridoruyla
birlikte iki adet kil havuzu aralarındaki bağlantıyı açıklayan belirgin mimarî
bulgulardan yoksun olsak da şimdilik bu mekânla ilişkilendirilmişlerdir
(Çizim: 2). I1/J1-29/30 plan karelerinde yapılacak kazı çalışmaları bu
ilişkilendirmeyi açıklığa kavuşturulabilecektir. Ele geçirilen çok sayıda
Osmanlı seramiği bu mekânın Osmanlı Dönemi seramik atölyesi olabileceğine
ilişkin güçlü kanıtlar sunmaktadır.
J1/K1-26/27 plan karelerinde herhangi bir Geç Osmanlı-Cumhuriyet
Dönemi yapılaşma izlerine rastlanmamışken, 2009 yılında L1-24 plan karesinde
tespit edilen bu dönem duvar kalıntıları kaldırılarak Mozaikli Yapı’nın bu
plan karedeki zeminine ulaşılmıştır. J1/K1/L1/M1/N1-26, L1/M1/N124/25 plan karelerinde korunmuş mozaik döşeme izleri yapının kuzey-güney
doğrultusunda 5 galeriden oluştuğunu göstermiştir (Çizim: 1). L1/M1/N125/26 plan karelerinde önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında elde edilen
verilere ek olarak J1/K1-26 plan karelerde yapılan kazı çalışmaları ile ortaya
çıkarılan mozaik döşemeler ile onlara ait dekorasyonlar, galerilerden dıştaki
ikişer galerinin birbirlerinin dekorasyon anlayışlarını takip ettirdikleri (Resim:
4), ancak merkezdeki galerinin hiçbir iz bulunmaması dolayısıyla mozaik
döşemeye sahip olmadığı, daha çok mermer kaplı bir zemine sahip olduğu ve
bu nedenle de üzerinin açık olabileceği değerlendirmesi yapılmıştır. 1. ve 2.
Galeriler ile 4. ve 5. Galerilerin postamentli granit sütunlar ile birbirlerinden
ayrıldıkları, buna karşın 3. Galeri ile 2. ve 4. Galeriler arasında olasılıkla
pencere ve kapılardan ibaret açıklıkları olan duvarlar olduğu varsayılmaktadır
(Çizim: 1).
Özellikle J1/K1-26 plan karelerinde yapılan kazı çalışmaları ile 30 m.
yaklaşık genişliğinde olması beklenen yapının 25 m. derinliğine ulaşılmasını
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sağlamıştır. L1-24/25 karelerinde yapılan kazı ve temizlik çalışmaları ile de 35
m. olması beklenen uzunluğunun 15 m.lik bölümüne de ulaşılmıştır.
Yapıya ait mozaik döşemin ortaya çıkarıldığı J1/K1/L1/M1/N1-25/26
plan kareleri esas alındığında, iki evreli mozaik döşemin 2. evre mozaik
dekorasyonunun 1. ve 5. Galerilerde kare ve yuvarlaklardan oluşan modüler
bir dekorasyon anlayışı söz konusu iken 2. ve 4. Galeriler’de ikinci evre
mozaik dekorasyonun nasıl olduğuna dair bilgilerimiz henüz yok gibidir. 1.
evre dekorasyona ilişkin bilgilerimiz ise sadece 2. ve 4. Galeriler’de korunan
iki birbirinin benzeri olan panellerden ibarettir. Dekorasyonun bu evrede
yapı genelinde nasıl bir seyir izlediği de henüz eksik bilgilerimiz arasındadır.
Bu imalât ve diğer arkeolojik bulgulardan yola çıkarak yapının ilk inşa
aşamasının ardından bir yangın geçirdiği ve bu sırada mozaik döşemin en
azından bazı bölümlerinin zarar görmesi nedeniyle yapı içinde mozaik
döşemenin yenilendiği değerlendirmesi yapılmıştır.
Kazı çalışmalarının yoğunlaştığı J1-23/24/26 plan karelerinde ele geçirilen
seramik objelerin kasa dökümleri en altta ve en üstte Osmanlı yoğunluğunu
ortaya koymaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi kazı toprağında belli
bir stratigrafinin yakalanamaması 18. yüzyıldan başlayarak son yıllara kadar
sürdürülen inşa faaliyetleri sırasında bu yapıların temel hafriyatları nedeniyle
toprağın alt üst olması ile ilişkilidir. Kazı toprağının Mozaikli Yapı’nın en
yüksekte olduğu J1/26 plan karesinde kısmen bu stratigrafi yakalanabilmişse
de, en alt seviyeden gelen, aynı kasada Osmanlı-Bizans-Roma-Hellenistik
Dönem malzemesini yan yana görmek mümkün olmuştur. Nitekim
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinde atıkların fosseptik çukurları ile
çözümlendiği ve kuyular açıldığı bilinmekte olup Mozaikli Yapı’da toprağı
alt üst eden iki kuyu ve bir fosseptik çukurunun tespit edilmiş olduğunu
da burada belirtmek gerekir. Tüm bu inşaî faaliyetlerin mozaik döşemi de
epeyce tahrip ettikleri görülmüştür. İyi durumdaki sikke buluntuları da bu
durumu yansıtmaktadırlar.
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FAUSTİNA AÇMALARI KAZILARI
Batı Alan’da bulunan Faustina Açmaları’nda sınırlı kazı çalışmaları
yapılmıştır. Bu alandaki çalışmanın temel amacı, Liman Mahâllesi’nden
gelerek Faustina Kapısı’na uzanan bir caddenin varlığını ortaya çıkarmaktı.
L1/M1/N1-14/15/16 plan karelerinde 2008/9 yıllarında yapılan kazılar bu
yönde ümit verici olmamıştı (Resim: 5).
Bu amaçla yürütülen 2010 yılı kazı çalışmaları J1/K1-14/15/16 plan
karelerinde sürdürülmüştür. 15.51 m. seviyesinde başlayan kazı çalışmaları
14.15 m. seviyesinde sonlandırılmıştır. Ortaya çıkarılan çok sayıdaki duvar
kalıntısından üç ayrı evrenin varlığı tespit edilebilmiştir. İlk evreye ait duvar
kalıntılarından mekân organizasyonlarını algılamak mümkün olmamışsa da,
ikinci evreye ait duvar kalıntıları daha anlaşılır bilgiler sunmuştur. Buna
göre önceki yıllarda tespit edilmiş olan haznesi ve kurnası ile birlikte bir
çeşmenin taş döşeli bir meydan içinde kaldığı ve olasılıkla hemen kuzeyinde
iki gözlü bir tuvaletin de yer aldığı tespit edilebilmiştir. Çeşmenin arkasında,
doğu yönde bulunan mekânların da burada bulunan bir havuz ile birlikte
kimliği saptanamayan bir işlik yapısının mekânları olduğu düşünülmektedir.
Taş döşeli meydanın çeşmeden başlayarak batıya doğru bir eğim gösterdiği
de anlaşılmıştır. Ancak meydanın boyutları konusunda şimdilik tespitte
bulunmak mümkün olmamaktadır.
Son evreye gelince; mevcut duvar kalıntılarından çeşmenin üçüncü
evrede de korunduğu ve etrafının bir dizi mekân ile çevrelendiğini söylemek
mümkün olmaktadır. Osmanlı seramik buluntularından bu alandaki üç
evreli yapılaşmanın 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca sürdüğü
öngörülmektedir.

ROMA HAMAMI KAZILARI
2009 yılı sonu ve 2010 yılı başında agoranın batısında kalan ve ‘Batı Alan’
olarak tanımlanan alanın kuzey bölümünde yapılan yıkımlar sırasında,
yıkılan bir modern yapının bodrum katının altında görülen apsisli bir
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duvardan yola çıkarak yapılan kazı çalışmaları Smyrna’da ilk kez bir Roma
Hamam yapısı ile karşılaşılmasını sağlamıştır (Resim: 6). Antik kaynaklarda
Smyrna’da çok sayıda olduğunu bildiğimiz hamamlar ile ilgili böylece ilk
bilgilere ulaşılmıştır.
Geç dönem yapılaşmalarına ilişkin yapılan tespitlerin devamında, A1/B136 plan karelerinde, apsisli duvarın önünde teraslar hâlinde derinleşilmiş, söz
konusu iki karede ortalama 10,10 m. seviyesinde tuğla kırıklı kireç harçlı bir
tabakayla karşılaşılmış ve bunun olası mermer döşeli bir tabana ait olduğu
anlaşılmıştır. Yapılan ince temizlik çalışmaları bu seviyeye kadar inen apsisli
duvar ile söz konusu taban arasında in situ tubulaların tespitini sağlamış
ve olası mermer döşeli tabanın altında hypocaust sisteminin var olduğu
görülmüştür (Resim: 7). Apsis duvarı üzerinde tuğla kemerli bir su kanalı
ile duvarın tahribata uğradığı bölümde, bu kanalın üst seviyesinde ve apsisli
duvarın gerisinde, ancak onunla bitişik durumda olan tuğla kubbeli bir su
haznesi tespit edilmiştir. Bu buluntular çerçevesinde yapının bir hamam
yapısı olduğu arkeolojik olarak ortaya konmuştur. Aynı kalıntılar burasının
hamamın Caldarium bölümünün bir parçası olduğu ve su kanalı dolayısıyla
sıcak su havuzuna ait olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu arada apsisli
duvarın iki yanda köşe yaparak mekânın asıl duvarları ile birleştiği de kazı
çalışmalarının sonlanması aşamasında görülmüştür.
Caldarium bölümünde ortaya çıkarılan çok sayıda Geç OsmanlıCumhuriyet Dönemi yapı kalıntılarının belgelenmesi için bu noktadaki
kazı çalışmaları sonlandırılarak istimlâk ve yıkımlar sonrası ortaya çıkan ve
‘A Duvarı’ olarak tanımlanan geniş kemerli, tek açıklıklı duvar kalıntısının
önündeki B1/C1/E1-35/36 plan karelere yönelinmiştir (Resim: 6). Hem bu
plan karelerdeki yıkımlardan kalan inşaat malzemelerinin temizlenmesi
öngörülmüş hem de 2011 kazı sezonuna hazırlık olması için yüzey toprağının
alınması düşünülmüştür. A Duvarı dışında onun önündeki plan karelerde
erken döneme ait şimdilik tek iz kireçtaşı bloklarla sınırlandırılmış ve bugün
bir platform görüntüsü veren yapı kalıntıları olmuştur. Olasılıkla bu yapı
ile birlikte A Duvarı ve Caldarium kalıntılarının aynı hamam yapısına ait
oldukları değerlendirilmiştir.

186

BAZİLİKA GRAFFİTİ KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
2007 kazı döneminde Bazilika bodrum katı 1. ve 2. Galeriler’deki bölme
duvarları ve taşıyıcı ayaklar üzerinde bulunan duvar yazılı sıvaların onarım
ve koruma uygulamaları 2010 yılında da sürdürülmüştür.

Yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:
Onarım öncesi sıvaların mevcut durumu: Sıvaları taşıyan destek, kesme taş
ve tuğla malzemeyle oluşturulmuştur. Özellikle tabandan ve çatıdan gelen
nemin etkisiyle harç içindeki kirecin bağlayıcı niteliğini yitirmesi sonucu,
tabakalar arasında kopma ve dökülmelere sebep olan ayrılmalar meydana
geldiği görülmüştür. Tüm sıvalarda irili ufaklı çatlaklar ve lacunalar
bulunmaktaydı. Sıvalar dış etkenlere açık bir alanda bulunduğundan zaman
içerisinde yüzeye yapışmış temizliği kolay toz ve kir tabakaları dışında,
çözünen veya çözünemeyen tuzların varlığı, sıva ve boyalı yüzeylerde
temizliği daha zor olan kabuk oluşumuna neden olmuştu. Dış etkenlere bağlı
olarak gelişme imkânı bulan bitkiler, genelde kemer ayaklarının dibinde ve
pencereler üzerindeki sıvaların orta kısımlarında gözlenmiştir.
Müdahâleler: P7-P16 ve A128-A137 ( P-pencere A-ayak ) olmak üzere
toplam 10 pencere ve 10 kemer ayağı üzerindeki sıvalara kaba temizlikle
birlikte bitkilenmenin bulunduğu alanlara yabani ot ilâcı enjeksiyonu
uygulaması yapılmıştır. Sıvaların üzerini tamamen kaplamış olan kalker
oluşumu mekânik temizlikle yüzeyden alınmış ve böylece sıvaların üzerindeki
boşluklar, çatlaklar ortaya çıkarılmıştır. Küçük çatlaklara ve boşluklara primal
enjeksiyonu yapılmış, taşıyıcı destek ve sıva arasındaki büyük boşluklar sıvı
enjeksiyon harcıyla doldurulmuştur. Sıva kenarlarına orijinal harçla uyumlu
bordür harcı yapılmıştır. Bazı lacunalar bu harçla tamamen kapatılmıştır.
A128 üzerindeki yazılı kısım yüzeyindeki kir ve eski yapıştırıcı izleri aseton
ve pamukla yapılan lokal temizlik ardından mekânik olarak temizlenmiş
ve burada bulunan yazıların daha okunaklı hâle geldiği görülmüştür.
Bunlardan birinde Smyrna ile Ephesos arasındaki rekabete gönderme
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yapan bir duvar yazısı dikkat çekmektedir. Yazıda “Asia’nın Birincileri”
sözcüğünün içine gizlenmiş “Ephesoslular” yazısı Smyrna’ya gelen ve iki
kent arasındaki bölgesel rekabeti yaşatan bir Ephesoslu’nun muzipliği olarak
değerlendirilmiştir (Resim: 8). Sıvalar üzerinde yapılan detaylı mekânik
temizlik çalışmaları yeni yazıt ve tasvirlerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Nitekim P14 numaralı bölümde ortaya çıkan gemi tasviri yeni bulgulardan
biri olup bu örnekte olduğu gibi tüm boyalı çizgilerin üzerine primal
uygulanarak boyalar sabitlenmiştir.
Sağlamlaştırılan sıvalarda su ile yapılan ıslak temizliğin ardından
çıkmayan kirlerin olduğu alanlarda alkol+su ile ve daha önce geçici koruma
amacıyla yapılmış sargı bezlerinin asetonla çıkarılıp kalıntılarının da yine
asetonla giderilmesiyle temizlik işlemleri tamamlanmıştır.
Temizlik çalışmalarına paralel olarak duvar yazıları Doç. Dr. Cumhur
Tanrıver patronajında asetatlar üzerine geçirilerek belgelenmeye devam
edilmiştir (Resim: 9).

MOZAİKLİ SALON MOZAİK DÖŞEMİ KONSERVASYONU
M1/N1-25 plan karelerindeki 2009 yılında yapılan çakıl taşı, kum, jeotekstil
ve bimsten oluşan koruma örtüsünün kaldırılmasıyla onarım çalışmalarına
başlanmıştır (Resim: 3).
Mozaikli Yapı’nın mozaik tabanına yönelik tespit ve müdahâleler aşağıda
özetlenmiştir:
M1/N1-25 plan karelerindeki mozaik döşem yer yer korunmuş
durumdaydı fakat çoğu yerde tessera kaybı görülmekteydi. Bazı alanlarda
sadece orijinal harcın korunmuş olduğu görülürken bazı alanlarda Osmanlı
dönemi yapı temelleri, foseptik çukurları ve su kuyuları nedeniyle hiçbir
tabaka kalmamıştı. Tessallatum tabakasının korunduğu yerlerde yapılan
kuru temizlik sonrasında tesseraların, lacunaların ve çatlakların arasındaki
toprak kalıntıları dişçi âletleriyle çıkarılmış, bu kalıntılar ve yüzeydeki
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tozlar az çekişli elektrik süpürgesiyle temizlenmiştir. Yine bu kısımlara bitki
oluşumunu önleyici tedbir olarak yabanî ot ilâcı enjekte edilmiştir. Orijinal
harcın içerisindeki kirecin bağlayıcılığını yitirmesiyle zayıf durumda olan
yerlere sağlamlaştırma amaçlı Primal AC 33 enjeksiyonu uygulanmıştır.
Öte yandan orijinal harcın korunduğu ancak tesselatum tabakasının
korunmadığı yerlerde de mekânik yöntemlerle yüzey temizliği yapılmıştır.
Orijinal harcın tahribata uğradığı bölümlerde harç kesitinin altına kadar
inilerek Primal uygulamasını takiben bordür harcı uygulaması yapılmıştır.
Derz ve yüzey temizliği yapılan tesselatum yüzeylerinde tessera
aralarındaki derzlerin doldurularak sağlamlaştırılması için orijinal harçla
uyumlu sıvı yüzey harcı hazırlanıp mozaik yüzeyine sürülmüştür. Ardından
harç, tesseraların yüzeyinde kalıntı kalmayacak biçimde ıslak süngerlerle
silinerek temizlenmiştir. Küçük boyutlu lacunalar için orijinal harçla uyumlu
ince harç hazırlanarak üzerine mevcut dekorasyonu takip eden sayıda
ve renkte tesseralar yerleştirilmiştir. Büyük lacunlarda ise bu yöntemin
uygulanması tercih edilmemiş, Primal uygulamasını takiben lacuna kenarları
bordürlenmiştir. Tüm çalışma aşamalarında arkeolojik izlerin korunmasına
titizlikle dikkat edilmiş, yapının iki evreli mozaik döşeminin her evresine
aynı saygı gösterilmiştir.

KADİFEKALE MEVKİ ÇALIŞMALARI
SUR KAZISI
2010 kazı sezonu Kadifekale çalışmalarında önemli projelerden biri Güney
Sur kazısı olmuştur. 2009 yılında başlayan çalışmalar surun doğu yöneliminde
sürdürülmüştür.
V6 / -102, X6 / -102 , Y6/ -102, Y6/ -103, X6 / -103 plan karelerinde 182.33
m. üst seviyesinde başlanan kazı çalışmaları ile bir önceki kazı sezonunda
olduğu gibi yaklaşık 3 mlik sur kalınlığına kazı hattı boyunca ulaşılabilmiştir.
Ancak surun sadece Helenistik Dönem imalâtına ulaşılabilmiş, korunmuşluk
durumu nedeniyle doğal olarak Roma ve sonraki dönem onarımları ve
eklentileri tespit edilememiştir.
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Helenistik temellerde sur boyunca hemen her noktada moloz iç dolguya
rastlanmakla birlikte plan kareler boyunca içtekiler gibi özellikle dıştaki
bosajlı andezit kesme taş bloklardan oluşan dış cephe bloklarının sökülüp
alındığı görülmüştür. Hemen tüm plan karelerde surun kazı başlangıç
seviyesinde moloz ve bazen kesme taş bloklardan oluşan bir karmaşanın
olduğu bu durumun olasılıkla son yıllarda Kadifekale’de yapılmış düzenleme
çalışmalarından kaynaklandığı düşünülmüştür. Helenistik bosajlı andezit
blokların tüm sur boyunca ana kayaya oturtulduğu görülmüştür. B7-C7/
-104 plan karelerinde 4 sıra hâlinde korunmuşken, V6, W6, X6/ -101, -102,
-103 plan karelerinde tek sıra hâlinde Helenistik blok sıralarının korundukları
gözlemlenmiştir (Resim: 10). B7-C7/ -104 plan karelerinde 4 sıra hâlinde
korunmuş iç cepheye rağmen dış cephesinin sadece en alt sıra blok sırasının
korunduğu görülmüştür.
C7, D7 – 104, - 105 plan karelerinde 182.28 m. seviyesinde başlanan ve
179.42 m. ulaşılan ana kaya seviyeleri arasında C7 / - 104 plan karesinde
181.18 m. seviyesinde 2010/KDFM 3 ve 181.15 m. seviyesinde 2010/KDFM
4 olarak adlandırılan iki mezar suru boyunca tespit edilen moloz dolgunun
altından açığa çıkarılmıştır. Bir üçüncü mezar ise, 2010/KDFM 5, B7/ -104
plan karesinde ağaç kökleri tarafından tahrip edilmiş şekilde 181.52 m.
seviyesinde ortaya çıkarılmıştır.
Her üç iskeletin bir mezar pozisyonlarının güney sura paralel uzandığı
ve bir mezar mimarîsine sahip olmadıkları gözlenmiştir. Bu durumlarıyla
belki bir savaş sırasında öldükleri şekliyle gömülmüş olabileceklerini akla
getirmektedir. Kale içinde stratigrafik bir kazı çalışması henüz yapılmamış
olmakla birlikte surun Helenistik blok seviyelerinde tespit edilmiş olmaları,
Helenistik

sonu

ve/veya

Roma

Dönemi

ile

ilişkilendirilebileceğini

düşündürmüştür.
Seramik ve diğer objelerin yanı sıra sikke buluntuları hemen her döneme
(Helenistik-Roma-Bizans-Osmanlı) aittirler. 15. yüzyıl sikkelerinin sayısal
fazlalığı (20 sikke içinde 8 adet) bu yüzyılda Kadifekale’nin son kez yoğun
kullanımıyla ilgili olmalıdır. Bu yüzyıldan sonra giderek Kadifekale’nin
önemini kaybettiği değerlendirmesini yapmak mümkündür.
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MESCİT KAZISI
Kadifekale’de kazı çalışması sürdürülen ikinci nokta Mescit/Şapel
olmuştur. Çalışmalara. D7, E7, F7/ -86, -87, -88 , -89 plan karelerinde 186.49 m
seviyesinde başlanmıştır (Resim: 11).
Kazı çalışmaları sonucunda üç mekân (Mekân 1, 2 ve3) ile basamaklı bir
koridor tespit edilmiştir. Kuzeyden güneye uzanan koridorun her iki yanında
Mekân 1 ve 2, ulaştığı noktada ise Mekân 3 tespit edilmiştir. Ortaya çıkan
mekân organizasyonundan Mekân 3’ün mescitin harim kısmı olduğu, güney
duvarı üzerindeki köşeli apsis kısmından da anlaşılmıştır. Taş döşeli olduğu
anlaşılan harim kısmının yaklaşık 185.70 m. seviyesindeki bu döşemesinin yer
yer bozuk olduğu gözlemlenmiştir. Ancak taş döşemenin mihrap tabanından
daha üst seviyede olduğu dikkat çekmektedir ve kaba hâliyle taş döşemenin
mekânın orijinal döşemi olmayabileceği değerlendirmesi yapılmıştır. Mekân
7.86 x 7.83 m. boyutlarındadır. Mekân içi kazılarında tespit edilen tuğla tonoz
parçası üst yapısının kubbe örtülü olduğuna işaret etmektedir. Mekân içinde
yapılan sondaj kazısı doğrudan andezit ana kayaya ulaşılmasını sağlamıştır.
Beklenti içinde olunan bir tapınak veya bir başka erken yapıya ait izlere
rastlanmamıştır.
Koridorun batısında yer alan Mekân 1’in uzunluğu 3.65 m. iken genişliği
3.00 m. dir. Mekân 1 ‘in bazı bölümlerinde 185.04 m. seviyesinde korunmuş
bir döşemeden bahsetmek mümkün olmaktadır. Koridorun doğusunda yer
alan Mekân 2 için ise zeminden bahsetmek mümkün değildir. Mekân 2’nin
uzunluğu 3.62 m. genişliği ise 2.65 m. olarak ölçülmüştür. Mekân 2’de 185.00
m. seviyesinde yoğun olarak kireç harcıyla karşılaşılmıştır. Bu durum yapının
inşası sırasında kirecin burada söndürülerek kullanıldığı ve daha sonra bir
düzlem oluşturulduğu izlenimi vermektedir.
Yapının harim kısmına girişin 184.50 m. seviyesindeki bir eşikle geçilen
koridor vasıtasıyla yapıldığı görülmüştür. Koridor birinci basamağa kadar
2.45 m. uzunluğunda olup genişliği ise 1.60 m.dir. En az üç basamaklı bir
merdiven ile harime girildiği öngörülmektedir. Mescitin kuzey yönde bir
avlusunun olduğu ve bu avlunun kuzeybatı köşesinde iki gömüden oluşan
bir haziresinin var olduğu anlaşılmıştır.
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Tüm mimarî buluntulardan yola çıkarak mescitin bir kroki planı ortaya
çıkarılmıştır. Bu plana göre harim kısmının dört pencereli olduğu, koridorun
her iki tarafındaki mekânların birer pencereli oldukları ve harim kısmına göre
bodrum katı özelliğinde olduğu ve birer kapı ile avluya açıldıkları, harim
kısmı ile Mekân 1 arasında da bir kapının olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.
Yapının duvar tipleri ve mekân organizasyonu ve üst örtü sorunları
konusunda Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr. Harun Ürer çalışmalarını sürdürmektedir. Mescidin ‘Kale Mescidi’ olarak
kullanıldığı anlaşılmakta olup yapı analizi ve seramik buluntular mescidin
15., hatta 14. yüzyıla ulaşan bir geçmişinin olabileceğini göstermektedir. Bu
hâliyle mescidin İzmir’in ilk planlanmış ibadet yapılarından biri durumunda
olduğunu değerlendirmek mümkündür.

SARNIÇTA YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Kadifekale’deki üçüncü çalışma noktası sarnıç yapısı olmuştur. Buradaki
çalışmalar yapı içi temizlik çalışması ve mevcut atıl durumdaki moloz taşların
kümelenmesi ile Çizim çalışmalarından ibaret olmuştur (Çizim: 3). Yapılan
temizlik çalışmaları sırasında sarnıç zemininin tuğla kırıklı kireç harçlı bir tabana
sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte sarnıcın moloz taş duvarlarının da
tuğla kırıklı harç ile iki seviye hâlinde sıvandığı, bu hâliyle normal şartlarda
7.000 kişinin günlük ihtiyacını karşılayan sarnıcın muhasara durumunda
14.000 kişinin ihtiyacını karşılayabilecek depolama kapasitesine ulaşabileceği
değerlendirmesi yapılmıştır. Temizlik çalışmaları sırasında kuzey duvarı
üzerinde sarnıca girişi sağlayan bir açıklıkla, güney duvarı üzerinde pişmiş
toprak bir künk vasıtası ile suyun dağıtımını sağlayan çıkış tespit edilmiştir.

BASMANE MEVKİİ KAZILARI
ALTINPARK ARKEOLOJİK ALANI KAZILARI
Basmane mevkiinde Altınpark adıyla bilinen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda
Bakanlığımızın onayıyla 2008 yılında başladığımız kazı çalışmaları 2009 yılında
verilen aranın ardından 2010 yılında yeniden devam ettirilmiştir (Resim: 12).
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İlk kazı çalışmalarına, 2008 yılı kazılarında ortaya çıkarılan, doğu-batı
aksında devam eden Roma Yolu’nun bulunduğu E6 ve D6 plan karelerinde
başlanmış ve bu plan karelerde yol seviyesine inilmiştir. Yolun merkez aksı
üzerinde yer alan mermer blok sırasının kapattığı kanalizasyon sistemine
blokların olmadığı noktalarda girilerek kısmî temizlik çalışması yapılmıştır.
Kanalın 70 cm. genişliğinde 80 cm. yüksekliğinde olduğu görülmüştür.
Ele geçirilen seramik buluntular ve yolun kent içindeki Roma Caddesi
(günümüzde Anafartalar Caddesi) ile bir olan aksı ve yolun bu aksının
Yeşildere üzerinde bulunan Roma Köprüsü’ne düz bir hat ile ulaşıyor
olması bu yolun ve kent içindeki caddenin kentin ilk kuruluş aşamasında
planlanmış olduğuna işaret etmektedir. Yolun güneyinde bir portikonun
varlığına işaret eden mermer kaideler işçiliği nedeniyle Geç Roma Dönemine
tarihlendirilmiştir. Kanalizasyonu kapatan blokların bazılarının devşirme
malzemeden ibaret olması da Geç Roma-Erken Bizans Döneminde yolda
gerçekleştirilen düzenlemelerle ilgili olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Yol
bugün ‘Aya Vukla’ olarak bilinen kilisenin hemen güneyinden geçmektedir.
Kilise parselinde kazı çalışmaları yapılmamış olmakla birlikte, kilisenin şehir
dışında kalan olası bir tapınağın üzerinde yükseliyor olabileceği ve yolun da
bu tapınağın önünden geçebileceği değerlendirmesi yapılmıştır.
Yol üzerindeki kazı çalışmalarına paralel olarak yolun güneyindeki
konutların bulunduğu plan karelerde de çalışmalar sürdürülmüştür. Bu
doğrultuda ilk olarak A3, A4, B3, B4 ve C3, C4 plan karelerinde çalışmalar
11,10 m. seviyesinden başlanmıştır. Kazı toprağının üst seviyesinde 2008 yılı
kazılarında da ortaya çıkan Konak Belediyesi’ne ait eski binanın betonarme
temelleri ve kanalizasyon boruları yine tespit edilmiş ve öncelikle bunlar
kaldırılmıştır. Betonarme temellerin kaldırılmasını takiben plan karelerin
tümünde yaklaşık 10.00 m. seviyesinde 19. yüzyıl Osmanlı Mezarlığı’na ait
mezarlara ulaşılmıştır. Mezarların bir kısmı bu temeller nedeniyle tümüyle
dağılmışken, bir kısmında iskeletlerin bir bölümünün temeller altında kısmen,
diğer bir kısmının da tümüyle korundukları görülmüştür.
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A/B/C/D/E-3/4/5 plan karelerinde sürdürülen kazı çalışmalarında
büyük bir Roma konutuna ulaşılmıştır. Yapılan ilk tespitler konutun M.S. 1.
yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında zaman zaman değişiklikler yapılarak kullanıldığını
göstermektedir. Konutun genel planı ortada olası peristilli bir avlu, avluyu
çevreleyen portikolar ve onların ardında odalardan oluşmaktadır. Altınpark
Konut 2 olarak adlandırılan bu evin mekân organizasyonu kazı çalışmaları
yeterince detaylandırılmadığı için henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak
taban seviyesi yaklaşık 9.20 m. olan doğu ve güney yönlerdeki sundurmalar
ile ardındaki mekânlar açıkça izlenmektedir. Nitekim doğu kanattaki
sundurmanın yapının geçirdiği yangın sonrası çöken çatı örtüsü zemine
düşmüş şekilde tespit edilmiştir. Güney sundurmanın gerisinde belirgin iki
mekâna ulaşılmıştır. Sundurmanın güneydoğusunda bulunan ve evin çıkış
kapısına ulaşan bir koridora açıldığı öngörülen 9.02 m. taban seviyesindeki M1
mekânı 2.40 m. genişliğinde 2.70 m. uzunluğunda olup devşirme kesme taş,
moloz taş ve tuğladan yapılmış duvar örgüsüne sahiptir. Girişi doğu duvarı
üzerindedir ve kuzey - güney yönünde uzanan evin koridoruna açılmaktadır.
Aynı koridora açılan güneydeki bir başka tespit edilen mekân B2 ve
B3 plan karelerindeki mutfak-banyo mekânı olmuştur. Geç bir dönemde
ikiye ayrılmış olan bu mekânın altında bir kanal da tespit edilmiş olup pis
suyun atılması için kullanıldığı anlaşılmıştır. İlk planlandığında banyo ve
mutfağın aynı mekân içinde çözüldüğü ancak doğa sonra bir duvar ile iki
bölümlü hâle getirildiği ve her iki bölümün de iki odalı bir plan sergiledikleri
değerlendirmesi yapılmıştır. Konut 2 için tespit edilen bir üçüncü mekân
kuzey duvarı üzerinden avluya açılan ve M1 mekânına komşu olan M2
mekânıdır. M2’nin 9.00 m. seviyesindeki eşik taşı ile 8.60 m. seviyesindeki
avluya bağlandığı görülmüştür.
Alanın kazı çalışmaları sürdürülen güney kesiminde açmış olduğumuz
karelerin tümünde yaklaşık 8,60 m. seviyede M.S. 7. yüzyılın başına kadar
konutlarda ikamet edildiğini göstermektedir. Seramik buluntular ve sikke
istatistikleri ışığında bu seviyeden itibaren Geç Roma Döneminde sivil bir
yerleşim olduğunu düşündüğümüz alan muhtemelen Arap akınlarıyla
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birlikte terkedilmiş görünmektedir. Yine buluntulardan yola çıkarak M.S.
11. yüzyılda ise bu alanın tekrar yerleşime açıldığı anlaşılmaktadır. Ancak
yaklaşık 4 yüzyıllık bir aradan sonra tekrar yerleşim gören alanda Roma
Yolu’nun işlevini yitirdiği ve yapılaşmanın yolun üzerine de kaydırıldığı
görülmüştür.
2008 kazı sezonunda ele geçirilen Helenistik Dönem mezar steli ve 2010
yılı çalışmalarında bulunan Helenistik Dönem heykel başı ve pişmiş toprak
figürünler yanında Helenistik seramik örnekleri, bu alanda daha erken
bir yerleşimin olabileceğini göstermektedir. Gelecek kazı sezonlarında
alt seviyelerine inerek bu düşüncemizi destekleyecek veriler elde etmeyi
ummaktayız.
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Çizim 1: Bouleuterion ve Mozaikli Yapı’nın olası plan özellikleri
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Çizim 2: Mozaikli Yapı ile Bouleuterion üzerinde tespit edilen
Seramik Atölyesi rölöve ve planı

Çizim 3: Sarnıç planı
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Resim 1: Bouleuterion'un görünüşü

Resim 2: Bouleuterion'un genel görünüşü
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Resim 3: Mozaikli Yapı 1. ve 2. Galeri mozaik döşemi

Resim 4: Mozaikli Yapı 2. evre mozaik dekorasyonu
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Resim 5: Faustina açmaları genel görünüşü

Resim 6: Roma Hamamı genel görünüşü
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Resim 7: Roma Hamamı Caldarium bölümü apsidal duvarı

Resim 8: Bazilika Bodrum Katı 2. Galeri Graffiti detayı
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Resim 9: Bazilika Bodrum Katı 2. Galeri Graffiti panoları

Resim 10: B7, C7, D7 - (-) 104 plan karelerde ortaya çıkarılan Hellenistik Sur
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Resim 11: Kale Mescidi genel görünüşü

Resim 12: Altınpark konutlarının genel görünüşü
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KUBAD-ABAD 2010 ÇALIŞMALARI
Rüçhan ARIK*
Konya ili Beyşehir İlçesi’nde bulunan Kubad-Abad Saray Külliyesi’nde bu yıl
otuzuncu kazı sezonu geride bırakılmıştır. 28.06.2010-26.07.2010 tarihleri arasında
devam eden bu yılki çalışmalara Prof.Dr. M.Oluş Arık, Prof.Dr. Ali Osman Uysal,
Yard.Doç.Dr. Derya Yalçıklı, Yard.Doç.Dr. Zekiye Uysal, Dr.Mesut Dündar, Araş.
Gör. Yusuf Acıoğlu, Araş.Gör. Oğuz Koçyiğit, Araş.Gör. Hale Telli ve kısa bir süre
için Öğr.Gör. Muharrem Çeken ile Bakanlık temsilcisi Atilla Can katılmıştır. Otuz
yıldır süren kazılar her yıl olduğu gibi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle
gerçekleştirilmiştir.
Saray Külliyesi’nde bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar, alanı batıdan sınırlayan sura
bitişik “Hamamlı Konut”, külliyenin güneyinde yer alan “Köşklü Hamam” ve Büyük
Saray ile Küçük Saray binaları arasında yer alan “İkinci Avlu”da sürdürülmüştür.
Külliyeyi batıdan sınırlayan sura bitişik olan Hamamlı Konut’ta gerçekleştirilen
çalışmaların bu yılki bölümü, yapının tüm planının anlaşılmasını sağlamıştır (Çizim:
1). Burada toplam 10 plan karede gerçekleştirilen çalışmalar, yapının doğu ve kuzey
duvarları ve kuzeydoğu köşesindeki giriş bölümünü ortaya çıkmasını sağlamıştır
(Resim: 1). Kazılar sırasında yüzey toprağının hemen altında, yapının duvarlarından
yıkıldıkları anlaşılan moloz taşlar ile karşılaşılmış, bu taşlar kaldırıldıktan sonra
yapıya ait duvarlarla karşılaşılmıştır. Burada uzun yıllar tarım yapılması ve mevcut
kalıntıların yüzeyin hemen altında yer alması yapıya ait mekânların duvardan yıkılan
taşlarla dolmasına sebep olmuştur. Yapı, kimi yerlerde ana kayanın tıraşlanması
sonucu elde edilen kayalık bir zemine oturmaktadır.
Yapının kuzeyinde yer alan LVIII-S açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda, küllü
ve yumuşak bir toprak tabakası ile karşılaşılmış, bu tabakada, yoğun olarak seramik
ve kemik parçaları ele geçirilmiştir. (Resim: 2). Önceki yıllarda kazılmış olan LVIII-T
açmasındaki küllü toprağın devamı olan bu tabakanın, lokal bir yangına işaret ettiği
1
*

Prof. Dr. Rüçhan ARIK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Sanat Tarihi
Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Terzioğlu Yerleşkesi- Çanakkale / TÜRKİYE
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anlaşılmıştır. Bu bölüm, yapının kuzeyine sonradan yapıldığı anlaşılan, çamur harçlı
bir istinat duvarı ile sınırlanmıştır. Bu duvar, yapının esas duvarlarından farklı olarak
basit bir örgüye sahip olup esas yapının kuzeyinde bir ön mekânın teşkili için yapıldığı
ve doğuya doğru devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 3). Yapının sonraki kullanım
evresine ait olduğu tahmin edilen bu bölümle ilgili kesin sonuçları, önümüzdeki yıl
burada yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak bulgular belirleyecektir.
Zemine ulaşmaya yönelik olarak devam eden çalışmalar sırasında kül toprağı
kaldırılmış, ince bir kireç ve harç tabakası ile karşılaşılmıştır. Bu tabaka açmanın
genelinde takip edilerek tamamen ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu kireç tabakasının
içerisinde yer yer ahşap parçaları da tespit edilmiştir. Buradaki çalışmalarımız, hamam
binasıyla aynı zemine ulaşmamız ve hamamın su kanalları ile soğukluk kısmına
bağlantıyı sağlayan ayakların ortaya çıkarılmasıyla nihayetlenmiştir.
Çalışmalarımızın bundan sonraki bölümü, yapının doğusundaki LIX- R, LIX-P ve
LIX-O plan karelerinde sürdürülmüştür. Bu alanda karşılaşılan kalın, harçlı ve ahşap
hatıllı duvarlar genellikle ana kaya üzerine oturmuştur. Kazılar sırasında bu kayalık
üzerine duvarlardan göçmüş olan moloz taşlar kaldırılmış, ardından, içerisinde
seramik ve metal objeler ile çeşitli boylarda sağlam tuğlaların da bulunduğu kalın bir
dolgu tabakası ile karşılaşılmıştır. LIX-P açmasında ortaya çıkarılan ve güneydeki
LX-P açmasına doğru devam eden zeminin, ana kayanın tıraşlanarak düzleştirilmesi
sonucu teşkil edildiği ve yapının batısındaki mekânların zeminlerine nazaran daha
yüksek bir seviyede olduğu görülmüştür.
Hamamlı konutun doğu kesimindeki çalışmalar sırasında tespit edilen kuzey-güney
doğrultulu harçlı, kalın duvar, yapının doğu sınırını belirlemektedir. LIX-O açmasında
ortaya çıkan bu duvarın tamamını bulabilmek amacıyla, kazılar güneye, önce LXO, ardından LXI-O ve LXII-O açmalarına kaydırılmıştır. LXII-O açmasında binanın
doğu duvarı ile güney duvarının kesiştiği köşe ortaya çıkarılmış ve tahminlerimizin
aksine doğu duvarının köşe kısımda sonlanmadığı, güneye, dikdörtgen binaya doğru
devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 4).
Bu bölümdeki çalışmalar duvarların ana kayaya oturduğunu göstermiştir. Bu kısmın
uzun yıllar külliyeye giriş–çıkışı sağlayan otomobil yolu olarak kullanılmasından
ötürü son derece sert olan dolgu toprağında ise birkaç parça seramik ve metal çivinin
dışında bir veri ile karşılaşılmamıştır.
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Aynı şekilde Hamamlı Konut’un kuzeyinde de yapının devamını takip edebilmek
amacıyla LVIII-R, LVIII-P, LVIII-O plan karelerinde çalışılmış, yüzeyin hemen
altında ana kaya oluşumları ile karşılaşılmıştır. Ana kayanın hemen üstünde yapının
doğu duvarı ile birleşen, kalın ve harç katkılı kuzey duvarı da açığa çıkmış, böylece
binayı sınırlayan dış duvarlar tamamen ortaya çıkarılmıştır. LVIII-P açmasında
duvarın içindeki bazı taşların sökülerek bir açıklık teşkil edildiği gözlemlenmiştir.
Konutun hamam bölümünde, önceki yıllarda kazılmış olan ve batı suru tarafından
kesilen soyunmalık (soğukluk) kısmında zemindeki su şebekesini anlamaya yönelik
olarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Hamamın külhan kısmının batısındaki dört
plan karede sürdürülen çalışmalar, hamamın bir zamanlar suyunun depolandığı veya
tedarik edildiği, etrafı geniş ardıç ağaçlarıyla çevrelenerek örülmüş bir su kuyusunu
ortaya çıkarmıştır. Günümüze kadar gelebilen ardıç kalıntıları iyi durumdadır.
Kuyunun içerisinde bugün hâlâ su mevcuttur (Resim: 5). Kuyu, fotoğrafları çekilip
Çizimleri yapıldıktan sonra kapatılmış, ardıç ağaçları koruma altına alınmıştır.
Külliyenin güneyinde yer alan Köşklü Hamam’da ise daha önceki yıllarda kazılmış,
ancak güneyde kalan yarısı kontrol amacıyla kazılmadan bırakılmış olan soyunmalık
kısmında çalışmalar sürdürülmüştür. LXXI-F ve LXXI-G açmalarının içerisinde kalan
bu mekânın zemininde mermer döşeme ve tuğladan sekilerin bulunduğu, (Resim: 6)
söz konusu sekilerin, soyunmalığın giriş kısmındaki duvarın dışındaki diğer üç duvarı
da boydan boya kat ettiği tespit edilmiştir. Mermer tabanın altında ise batı duvarına
paralel olarak uzanan su kanalı tespit edilmiştir. Buradaki dolgu toprağının kazısı
sırasında birçok çini parçası ve Selçuklu Dönemine ait sikke ele geçirilmiştir.
Bütün bu çalışmalar sonrası çok sayıda sırlı ve sırsız seramiklerin yanı sıra
Selçuklu Dönemine ait sikkeler, çini parçaları, cam parçaları ve çok sayıda metal
buluntu ele geçirilmiştir. (Resim: 7). Buluntular konserve edilip belgelenmiş bir kısmı
envanterlenerek müzeye teslim edilmiş, diğer kısmı ise etütlük eser olarak depomuzda
koruma altına alınmıştır. Bütün bu alanın genel hava fotoğrafları çekilmiş ardından
alan kapatılarak geçici koruma altına alınmıştır.
Bunların dışında, kazının 30 yıllık sonuçlarını ihtiva edecek yayına hazırlık
amacıyla bazı alanlarda kısa süreli çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Büyük
Saray’da taht odası ve tuvalet mekânlarının bulunduğu kısımlar ile Küçük Saray’ın
kuzeyindeki XXXII – XXXIII-EE ve XXXIII – XXIV-FF plan karelerinde ve Küçük
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Saray’ın hemen kuzeyindeki çeşme yapısının çevresinde su tesisatı ve bazı mimarî
detayları anlamaya yönelik bir takım temizlik çalışmaları sürdürülmüştür. Söz konusu
alan Çizim ve fotoğraf ile tespitin ardından tekrar koruma altına alınmıştır. Ayrıca,
1981’den önceki yıllarda kazıları yapılan ancak detaylı planları bulunmayan, iki
binanın temizliği yapılmış, Çizim ve fotoğraflarla tespiti gerçekleştirilmiştir.
Son yıllardaki bir diğer çalışma alanımız olan Büyük ve Küçük Saray arasındaki
İkinci Avlu’da kazı çalışmaları bu sezonda sürdürülmüştür. Avluda, önceki sezonlarda
açığa çıkan Kalkolitik Çağ ve Ortaçağa ait mimarî tabakaların yayılımının saptanması
amacıyla kuzey ve kuzeybatı kesimde yer alan AA-BB/27-28-29, CC-DD/28-29 ve
EE-FF/28-29 açmalarında çalışılmıştır.
Avluda 2009 sezonunda Selçuklu Dönemi surunun güney kesiminde yer alan
açmalarda, ana kaya ve sur arasında oluşan boşluğun doldurulması amacıyla
kullanılmış prehistorik ve Selçuklu dönemlerine ait seramik, cam ve metal
parçalarının bulunduğu karışık bir dolgu toprağına rastlanmıştı. 2010 kazı sezonunda
AA-BB/27-28, CC-DD/28 ve EE-FF/28 açmalarının kuzey bölümlerinde de bu dolgu
toprağının devam ettiği gözlenmiştir.
İkinci Avlu’da 2007-2009 sezonlarında saptanan mezarlık alanı genişlemesini
sürdürmüştür. Bu sezon açığa çıkan mezar sayısı 7 adet olup yüzeye yakın olmaları
nedeniyle çoğunluğu dağınık durumda saptanmıştır. Alanda sağlam olarak ele
geçirilen mezarlarda bulunan iskeletler doğu-batı doğrultusunda sırt üstü yatırılmıştır
(Resim: 8). Bu mezarlardan bir tanesinde yer alan çocuk iskeletinin (M 20) boyun
bölgesinde bir gümüş haç kolye, diğerinde ise yetişkin bireye ait iskeletin (M 24)
karın bölgesinde birleşen ellerinde tutar biçimde bir tunç haç saptanmıştır (Resim: 9).
Yatırılış biçimleri ve mezarlarda ele geçirilen haçlar dikkate alındığında, iskeletlerin
Hıristiyan geleneğine uygun gömüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum, söz konusu
alanın Ortaçağda bir süre Hıristiyan mezarlığı olarak kullanılmış olma ihtimalini akla
getirmektedir.
CC-DD/28 ve EE-FF/28 açmalarının kuzey bölümünde mezarların alt seviyesine
inildiğinde, surun güney bölümüne ait karışık dolgu toprağı içine açılmış yuvarlak
tabanlı, armudî biçimli silolar saptanmıştır (Resim: 10). CC-DD/28 açmalarında
saptanan iki adet büyük silodan sağlam olanı yaklaşık 1.70 m. derinliğe ve 1.30 m.
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taban çapına sahiptir. CC-DD/28 ve EE-FF/28 açmalarında iki sıra hâlinde doğu-batı
doğrultusunda yerleştirilmiş farklı çap ve yüksekliklerde toplam 11 adet silo çukuru
belirlenmiştir. Küçük çaplı yuvarlak tabanlı olan siloların üst bölümünün Selçuklu
Dönemi sonrası tabakalar tarafından tahrip edildiği gözlenmiştir.
İkinci Avlu’da yapılan kazılar sonucu Selçuklu Dönemine ait peyzaj ve alt yapı
uygulamaları ile ilgili bulgular detaylı olarak incelenmiştir. Bu altyapı bulguları
Küçük Saray’ın kuzey duvarından başlayarak avlunun merkezini de içine alan geniş
bir bölgeye yayılmış durumdadır. Avlunun kuzey kesiminde sura kadar olan alanda ise
altyapı ve peyzaj uygulamalarına rastlanmamıştır. Sur ve ana kaya arasında bulunan
boşluğun toprak doldurularak kapatılması sonrasında, avlu düzenlemesinin dışında
bırakılarak su sisteminden ve insan hareketlerinden uzak tutulan bu bölge silo yapımı
için uygun bir alan hâline getirilmiştir. Böylelikle silo çukurları ile donatılan bu alanın
erzak depolama bölgesi olarak kullanıldığı sanılmaktadır.
Açmalarda prehistorik dönemlere ait arkeolojik veriler Ortaçağa ait mimarî
tabakaların bulunmadığı alanlarda ele geçirilmektedir. 2010 sezonunda CCDD/28-29 açmasında taban üzerinde Geç Kalkolitik Çağa ait olup Selçuklu Dönemi
siloları tarafından tahrip edilmiş bir ocağın seramik parçaları ile kaplanmış zemin
altı tabanının küçük bir bölümü açığa çıkmıştır. Ocağın yakın çevresinde tek ve çift
kulplu testi ve maşrapalara ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. (Resim: 11). Yine bu
mimarî tabakada 4 adet çömlek mezar ele geçirilmiş olup mezarlar hocker biçiminde
yatırılmış yeni doğmuş bebeklere aittir.
Geç Kalkolitik Çağa ait mimarî tabakanın altında yer alan mimarî tabakada bir
mekânın doğu-batı ve buna dik bağlanan kuzey-güney doğrultusunda uzanan taş
temelli iki duvarı belirlenmiştir. Mekânda bir ocağın çevresine yayılmış, üzerlerinde
şematik kabartma boğa ve boğa boynuzu bezemeli kulplara sahip kap parçaları
ele geçirilmiştir. (Resim: 12). Erken Kalkolitik Çağ sonu- Orta Kalkolitik Çağa
tarihlenebilecek bu yapı ve kap parçaları üzerindeki çalışmalar kazı sezonunun son
bulması nedeniyle tamamlanmamış olup önümüzdeki sezon çalışmalara devam
edilecektir.
Çalışmaların sürdürüldüğü diğer bir alan ise külliyenin güney tarafındaki N/6667 açmalarıdır. Selçuklu Dönemi binası olan büyük dikdörtgen yapının temel taşları
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altında 2007 kazı sezonunda bir grup mezar saptanmış ve bu mezarların bir bölümü
açılmıştı. Bu sezon geriye kalan iki adet pithos mezarda çalışmalar yürütülmüştür.
Erken Tunç Çağına ait olan bu mezarlar, Selçuklu Dönemi yapılarının inşaatından
etkilenmiş durumdadır. Ele geçirilen bölümlerinden pithos ağızlarının çömlekle
kapatılmış oldukları saptanmıştır. Kötü durumda korunan iskeletlerin yanında, M 6
mezarında minyatür kap, tunç bilezik, bıçak ve iğne (Resim: 13), M 7 mezarından ise
bir adet çömlek, tunç bilezik ve iğne ele geçirilmiştir. (Resim: 14).
Kazı çalışmaları sonrası elde edilen buluntulardan envanterlik değer taşıyanlar
temizlikleri ve restorasyonları yapıldıktan sonra Konya Müzesi’ne teslim edilmiş,
etütlük değer taşıyanları ise listelendikten sonra kazı evi deposuna kaldırılmıştır. Bu
yıl da depomuz düzenlenmiş ve buluntuların muhafaza edilmeleri için yeni kasalar
alınmıştır. Ancak uzun yıllardır devam eden çalışmalar sonrası kazı evi deposunda
muhafaza edilecek eserler için yeni alanlar yaratmak zorunluluğu da artmıştır. Yeni
depo alanları yaratmak üzere Konya Müzesi ile birlikte çalışmalara başlanmıştır.
Bu yıl Kubad Abad kazılarının otuzuncu yılı olması vesilesiyle kazı çalışmalarının
yanında bölgenin sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler
de gerçekleştirilmiş, külliyenin turizm açısından merkez olabilmesi yönünde önemli
adımlar atılmıştır. 10.07.2010 tarihinde Beyşehir Belediyesi tarafından organize edilen
Beyşehir Şenlikleri kapsamında kazı ekibi tarafından Öğretmen Evi Sergi Salonu’nda
Beyşehir’in ve Kubad Abad Saray külliyesinin önemini vurgulayan bir panel
gerçekleştirilmiş, burada bölgenin kültürel turizm açısından değerleri tartışılmıştır.
Panelin sonunda Kubad Abad ören yerine bir gezi yapılmış ve başta Konya İl Valisi
olmak üzere Beyşehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı yanında önde gelen yerel
yönetim yetkilileri saray yapısını gezmişlerdir.
Bu etkinlikten hemen bir gün sonra ise Konya İl Spor Müdürlüğü’nün organize
ettiği bisiklet turnuvası kapsamında ören yerine gezi düzenlenmiş ve sporcu
gençlerimizle birlikte ilgili vatandaşlar kazı ekibinin samimi ev sahipliğiyle Kubad
Abad Saray’ını gezme fırsatını yakalamışlardır.
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Çizim 1: Hamamlı Konut, genel plan.
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Resim 1: Külliyenin batısında yer alan Hamamlı Konut yapısının genel görünümü.

Resim 2: LVIII-S plan karesinde açığa çıkarılan kül tabakası
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Resim 3: LVIII-S plan karesinin kuzeyinde açığa çıkarılan ve sonradan inşa
edildiği anlaşılan çamur harçlı duvar.

Resim 4: LXII-O plan karesinde ortaya çıkarılan ve
yapının güneydeki dikdörtgen yapıya
doğru devam ettiğini gösteren duvar.
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Resim 5: LX-U plan karesinde hamamın bir zamanlar suyunun depolandığı veya
tedarik edildiği anlaşılan su kuyusu.

Resim 6: Köşklü Hamam yapısında bulunan soyunmalık kısmı.
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Resim 7: Çalışmalar sonrası ele geçirilen buluntulardan bir kısmı.

Resim 8: Doğu-batı doğrultusunda sırt üstü yatırılmış iskelet.
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Resim 9: İkinci Avlu kazılarında ortaya çıkarılan mezarlarda ele geçirilen röliker haç.

Resim 10: Karışık dolgu toprağı içine açılmış yuvarlak tabanlı, armut biçimli silolar.

216

Resim 11: Tek ve çift kulplu testi ve maşrapalara ait seramik parçaları.

Resim 12: Boğa boynuzu biçiminde pişmiş toprak kap parçası.

217

Resim 13: M6 numaralı Pithos mezarda ele geçirilen buluntular.

Resim 14: M6 numaralı Pithos mezarda ele geçirilen bronz iğne.
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DEREKUTUĞUN ESKİ MADEN İŞLETMELERİ
2010 DÖNEMİ KAZI ÇALIŞMALARI
Ünsal YALÇIN*
Önder İPEK
Giriş
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 30.07.2010 tarih ve 163105 sayılı izni ile Çorum Müze
Müdürlüğü başkanlığında yürütülen çalışmalar 23 Ağustos – 30 Eylül 2010
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanı Çorum İli, Bayat İlçesi, Derekutuğun Köyü‘nün doğusunda
bulunan

Mazıönü

maden

galerilerini

kapsamaktadır.1

2007

yılında

Derekutuğun Köyü‘nün doğusunda nabit bakır yatakları saptanmıştı. Ayrıca
Mazıönü Mevkii’nde eski maden işletmelerine rastlanmıştı. Bunun üzerine
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 106697 sayılı izni ile 2009
yaz sezonunda bilimsel çalışmalar başlatıldı ve Çorum Müze Müdürlüğü
başkanlığında 3 Eylül - 3 Ekim 2009 tarihlerinde ilk sistematik kazı çalışmaları
gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mazıönü ve Erikli Mevkii’lerini içine alan
bölgenin topoğrafik haritası çizilerek üzerine maden galerileri, yerleşim ve
işlik gibi diğer arkeolojik kalıntılar ve ayrıca kaçak kazı çukurları işlenerek
bir raporla birlikte ilgili koruma kuruluna sunulmuştu. Bunun üzerine
Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 13.01.2010 gün ve 4769 sayılı
kararı ile galerilerin ve madenci yerleşiminin bulunduğu Mazıönü ve Erikli
Mevkiileri’ni 1. derecede arkeolojik sit alanı ilân etti.
2010 yılı kazı çalışmaları 1, 2, 5 ve 6 No.lu maden ocakları/galeri
komplekslerinde gerçekleştirildi (Resim: 1).2
*
1
2

Prof. Dr. Ünsal YALÇIN, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, 44791 Bochum, ALMANYA.
Dr. Önder İPEK, Çorum Müze Müdürü, Çorum / TÜRKİYE.
Detaylı bilgi için bakınız: Ü. Yalçın/Ö. Ipek, Derekutuğun Eski Maden Isletmeleri, 2009
Dönemi Çalışmaları, 32. Kazı Çalışmaları Toplantısı, Ankara, 2011, 421-435.
2010 sezonu çalışmaları Çorum Müze Müdürü Dr. Önder İpek başkanlığında Çorum
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Mazıönü Maden İşletme Galerileri Kazı Çalışmaları
Mazıönü’nde güneybatıya bakan sarp bir yamaçta bir düzine maden
galerisi bulunmaktadır (Resim: 1). 2009 yılında bunlardan sekiz tanesine
ulaşabilmiştik; beş tanesinin içinde kaçak kazı yapıldığı anlaşılmaktaydı.
Diğer üç tanesi ise sel sularının ve erozyonun etkisiyle tamamen kapanmıştı.
Kısmen açık olan 5 galerinin girişlerinin ölçüsü alınarak planları çizilmişti.
Geçen sene 1 ve 2 No.lu galerilerin (ocakların) hemen altında yeni bir galeri
kompleksi (5, 5a) saptanmış ve burada kazı çalışmasına başlanmıştı3. Bu sene
5 No.lu galeride kazıya devam edildi. Bunun yanı sıra ağırlıklı olarak 1 No.lu
galeride çalışıldı. Galerilerin kendi aralarındaki ilişkisini anlamak amacıyla 2
ve 6 No.lu galerilerde de yoklama sondajları açıldı.

1 No.lu Maden Ocağı/Galeri Kompleksi
1 No.lu maden ocağı doğu-batı yönünde, 20 m. uzunluğunda yatay bir
ana galeri ve bundan ayrılan biçok galerilerden oluşmaktadır. Galeri zaman
içinde sel sularının getirdiği mil ve ana kayadan kopan çakıl ve konglomera
ile tavanına kadar dolmuştur. 1950-90’lı yıllarda yapilân kaçak kazılarda
dolgular yer yer 2 m. derinlikte kazılmış, üst taraftaki 50-60 cm. kadarı
dışarıya taşınmıştır. Böylece galeriye sürünerek girmek mümkün olmaktaydı.
Devşirilen toprağın altında orijinal dolgu gelmektedir (Resim: 2).
Miyosen konglomeralarından oluşan ve batıya bakan dik yamaçtan
galeriye girilmektedir. Bugünkü “galeri girişi“ erozyonun yamacı aşındırıp

3

Müzesi adına yapılmıştır. Prof. Dr. Ünsal Yalçın’ın bilimsel başkanlığındaki çalışma ekibi
Almanya Freiburg Üniversitesi Madencilik Arkeolojisi uzmanı Dr. Alexander Maass,
Münster Üniversitesi Prehistorya Bölümü Araştırma Görevlisi Christan Groer, Bochum
Alman Madencilik Müzesi doktora öğrencisi Chiara Schoch, DTCF öğrencileri Betül Fındık,
Sertan Acar ve emekli müze memuru Ünal Yalçın’dan oluşmaktaydı. Erzurum Müzesi
uzmanı Arkeolog Gülşah Altunkaynak çalışmalara kısa süre katılarak yardımcı oldu. Ayrıca
Banu Çilingir, Sümeyra Şengül ve Mehmet Şekerci Çorum Müzesi adına kazıya katıldılar.
Ekibin kalacağı mekân bu defa Bayat İlçesi‘nde kiralandı. 23 Ağustos 2010 tarihinde ekip
eve taşınarak çalışmalara başladı. Kazı çalışmaları Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG)’ın maddî ve Bochum Alman Madencilik Müzesi’nin kurumsal ve maddî desteği ile
gerçekleşmiştir.
2009 sezonu sonuçları için bakınız: Ü. Yalçın, Ö.İpek, Derekutuğun eski maden işletmelerin
2009 dönemi çalışmaları. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2011, 421-435.
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galeriyi kestiği bir alan olarak kabul edilmelidir; orijinal galeri girişi zaman
içinde aşınarak yok olmuştur. Girişten itibaren 3 metre yatay olarak doğu
istikametinde ilerleyen galeri geniş bir boşluğa açılmaktadır. Buradaki
dolgu kazılarak 3 metre derinliğe kadar inilmesine rağmen orijinal tabana
ulaşılamamıştır. Girişteki ana galerinin alt seviyesinden itibaren 1,4 m.
derinlikte, batı yönünde ilerleyen yeni bir galeri göze çarpmaktadır.
Oda şeklindeki boşluk 2 m. genişlikte ve 5 m. uzunluktadır. Burasının
birçok galerinin birleştiği geniş bir çalışma alanı (tahliye boşluğu) olduğu
düşünülmektedir. Girişten 6 metre sonra, yani tahliye boşluğunun doğu
uzantısında iki galeri eğimli bir açıyla kuzey ve güney yönünde ayrılmaktadır
(Resim: 3). Ana galeri daralarak doğu yönünde ilerlemekte ve girişten 11,5 m.
sonra bir baca ile üst seviyede bulunan diğer bir galeriye bağlanmaktadır.
Galerinin bundan sonraki 4 metrelik kısmının dolgusu kaçak kazı esnasında
alınarak tahrip edilmiştir. Galeri 18 m. sonra tekrar bir tahliye boşluğuna
açılmaktadır. Tahliye boşluğunun ve iç galerilerin tabanlarına ulaşılamamış
olup kazıya gelecek sezon devam edilecektir. İç galerilerin yüksekliği 1 m,
genişliklerı ise 60-80 cm. arasında değişmektedir; bu ölçünün diğer galeriler
için de geçerli olup olmadığı gelecek çalışmalarla anlaşılacaktır.
1 No.lu galeri kompleksinde bol miktarda çanak parçası ve bir adet iyi
korunmuş çömlek ortaya çıkarılmıştır. Buna karşın taş âletlere rastlanmamıştır.
Balyoz ve çekiç gibi madencilerin kullandığı el taşları ve çıra uçlarının
tahliye boşluğunun çalışma düzleminden (Alm. “Laufhorizont“) gelmesi
beklenmektedir.

5 No.lu Maden Ocağı/Galeri Kompleksi
5a No.lu alt galerinin 50 cm. üstünde 5 No.lu galeri girişi bulunmaktadır.
Bu galerinin girişi 1,95 m. derinlik ve 1,1 m. genişlik göstermektedir. Söz
konusu galeri 5a galerisinde olduğu gibi konglomera, kum ve killi malzeme
ile tavanına kadar dolmuştur. Geçen yıl galeriye 1 m. kadar girilmiş ve bol
miktarda el yapımı çanak çömlek parçasının yanısıra, bir kaç tane tamamen
çürümüş çıranın izine rastlanmıştı.
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Bu sezon 1 No.lu galeri kompleksinin yanısıra 5 No.lu ocakta da çalışıldı.
Burası 1 No.lu galerinin 5 m. altında yer almakta ve diğer galerilere paralel
uzanmaktadır. Henüz tabanına ulaşılamayan galerinin ilk üç metrelik kısmı
2,50-2,90 m. yüksekliğinde ve 1,50 m. genişliğindedir; dolayısıyla 1 No.lu
ocaktaki tahliye boşluğuyla benzerlik göstermektedir. Anakayadan kopan
malzeme ve sel sularının getirdiği millerle tamamen dolmuştur. Dolgu
malzemesi içinde yer yer el yapımı çanak parçaları ve tabana yakın mesafede
kömürleşmiş çıra uçları ortaya çıkmıştır. Girişten üç metre sonra galeri üçe
ayrılmakta, altta iki ve üstte bir galeri bulunmaktadır (Resim: 4). Üstteki
galeri Resim: 6’da görüldüğü gibi 1,20 m. yükseklik ve 70 cm. genişliktedir.
Tabandan 20 cm yukarıda, tahliye seviyesinin hemen üzerinde 25-35 cm.
yüksekliğinde taş duvara rastlanmıştır. Üst galeri daha sonra açılmış ve altta
bulunan galerilere malzeme düşmesini önlemek için söz konusu taş duvar
örülmüş olmalıdır. Kazı çalışmalarına alttaki galerilerde devam edildi.
Sağdaki galeride 0,50 m. ilerlendikten sonra soldaki galeriye geçildi. Sağ alt
galeri 60 cm. genişlikte ve 1,20 m. yüksekliktedir; tavanı kemerimsi biçimde
ve düzgün kazılmıştır. Bu galerinin tabanına henüz ulaşılmamıştır. Soldaki
galeri 1,20 m. yükseklikte ve 70 cm. genişlikte olup doğu istikametinde
aşağıya eğim yaparak ilerlemektedir. Bir metre sonra taban basamak yapıp
20 cm. derinleşmektedir. Burada killi bir dolgunun altında, bol miktarda
çok iyi korunagelmiş çıra ucu gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 14). Galeri
başlangıçtan itibaren 2 metre sonra daralmaktadır; genişliği 45 cm, yüksekliği
30 cm. olan bu dar geçitten sonra sol tarafta genişleyerek ve derinleşerek
devam etmektedir. Gelecek sezon burada kazıya devam edilecektir.

2 No.lu Maden Ocağı/Galeri Kompleksi
2 No.lu galeri 1 No.lu maden ocağının seviyesinde ve 10 m. güneyinde
bulunmaktadır. Önceden kazı yapılmış ve dolgu toprağının bir kısmı dışarı
atılmış olduğu için galerinin içine girilebilmekte ve içeride üç metre kadar
sürünerek ilerlenebilmektedir (Resim: 5). Küçük bir sondajla önündeki
geniş boşluktan bir profil kesiti alındı. 3,50 metre genişliğindeki bu boşlukta
ortalama 50 cm. kalınlığında, sel suların getirdiği mil bulunmaktadır. Killi,
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kumlu ve çakıllı katmanlardan oluşan bu sel dolgusu, yan kayadan kopan
konglomeraları da içermektedir. Burada tarihöncesi arkeolojik buluntuya
rastlanmamış, ancak Osmanlı Döneminden kalma bir lüle parçası ve birkaç
adet çivi bulunmuştur. 2 No.lu galeri Osmanlı Döneminde bölgede yaşadıkları
söylenen Rumlar tarafından yoklanmış ya da işletilmiş, bu çalışmada
prehistorik galeri genişletilmiş, belki de maden bulunamadığı için tekrar
terkedilmiş olabilir. Kesin sonuç için burada kazı çalışmaları yapılmalıdır.
Boşluk dolgusunun üzerindeki galeri girişi 96 cm. yükseklik ve 100
cm. genişlikte iken, gittikçe daralarak kuzey-kuzeydoğu istikametinde
konglomeradan oluşan anakaya içine girmektedir. 4 metre sonra 66 cm.
genişlik ve 30 cm. yükseklikte dar bir geçite dönüşmektedir. Geçitten sonra
tekrar genişleyerek 2 m. daha devam etmektedir. Profil almak için galerinin
önü temizlenerek kesit açıldığında boşluk dolgusunun altında başka bir galeri
belirmiştir. Tavanı daha sonraki çalışmalarda bozulmuş olmalıdır. 1 ve 5 No.lu
galerilerde olduğu gibi, dolgu bol miktarda çanak parçası ve kömürleşmiş
çıra ucu içermektedir. Ayrıca tüm bir çömlek gün ışığına çıkarılmıştır.
2a No.lu bu galeri batı yönünde 3 m. devam etmektedir. Burada sona eren
galerinin doğu ucu ise henüz açılmamıştır. Galerinin üst kesimleri kaçak
kazı sonunda bozulmuştur. Burası tam 5 No.lu galeri kompleksi yönünde
ve ona paralel olarak batıya uzanmaktadır. Kaçak kazı izleri takib edilerek
toplam 7 metrelik bir alan kazılmıştır. Kazı sonunda iki tane alt alta uzanan
galeri daha gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 6). Sonuç olarak 2 No.lu galeri
kompleksinde toplam 4 adet galeri tesbit edilmiştir. Bunların üst kısmı tahrip
olmuştur, ancak birbirlerinin altına daldıkları çukurlardan itibaren sağlam
oldukları anlaşılmaktadır. Aşağıdan yukarıya sırayla 2c galerisi 2 m. sonra
2b’nin altına, bu da yine 2 m. sonra 2a No.lu galerinin altına girmektedir.
İlk üç galeri doğu batı yönünde uzanırken, en üstteki galeri kuzey yönünde
açılmıştır. Galerilerin birbirleriyle ilişkileri ve toprak altında kalan kesimleri
ilerideki kazı çalışmaları sonunda anlaşılacaktır.
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6 No.lu Maden Ocağı/Galeri Kompleksi
Burada yine kaçak kazı sonunda bozulmuş olan, 3,5 metre uzunluğunda
bir alanda sondaj yapılmıştır. Bozuk galerinin batı uzantısında 1 metrelik bir
alanda kaçak kazının derin olmadığı anlaşılmaktadır. 60 cm. genişliğindeki
galerinin üst kesimleri erozyon sonunda yıkılmış, sadece önde 30 cm. lik bir
galeri duvarı ayakta kalmıştır. Galerinin batı ucu sel sularının açtığı derin
bir yarla kesilmiştir. Yarın öbür yakasında galeri takip edilebilmektedir.
Yarmanın galeriyi kestiği köşede kaçak kazı esnasında gözden kaçan tüm bir
çömlek ele geçirilmiştir. Galeri doğuda kaçak kazı esnasında 30-40 cm. daha
genişletilmiştir. Burada galeri tabanı 80 cm. daha derinde bulunmaktadır ve
doğu yönünde ana kayanın içinde genişleyerek devam etmektedir. Tavanın
birkaç santimetre altındaki boşluk dışında tamamen dolmuş olan galerinin
doğu kanadında kaçak kazı yapılmadığı anlaşılmaktadır (Resim: 7).

Küçük Buluntular
Maden galeri çukurlarından çok sayıda buluntu gün ışığına çıkarılmıştır.
Bol miktarda çanak çömlek parçası ve tamamen kömürleşmiş veya günümüze
kadar korunagelmiş çıra ucunun yanı sıra, 1, 2 ve 6 No.lu galerilerde birer adet
tüm çömlek ortaya çıkarılmıştır. Aşağıda bu buluntular özetle tanıtılmaktadır.

Çanak Çömlek
Galerilerde ele geçirilen keramik parçalarının birbirine benzerliği dikkat
çekmektedir. Geçen sezon kazılarından bildiğimiz el yapımı çanak çömlek
buluntular devam etmektedir. Özellikle 1 No.lu galeride yüzlerce çanak
parçası ele geçirilmiştir. El yapımı keramik açık kahve ve kırmızımsı renkte
olup siyahımsı-gri özlüdür (Resim: 8). Katkı malzemesi olarak saman,
mineral ya da her ikisi bir arada kullanılmıştır. Ele geçirilen parçalar arasında
orta büyüklükteki çömlek ve güveç benzeri mutfak kapları çoğunluğu
oluşturmaktadır (Resim: 8-9). Birçoğunun üzeri kırmızı parlak boya astarlı
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olup, uzun süre nemli ortamda kalmaktan ve sel sularıyla galeriler içinde
oraya buraya taşınmaktan boyası yıpranmış ve aşınmıştır. Profil veren birçok
parçanın omuzlarında veya omuzla karın arasında kalan bölümlerinde
karşılıklı dört memecik bulunmaktadır. Bunlardan bazıları süs öğesi
işlevini üstlenirken bazıları da çömleği taşımağa yönelik tutamak olarak
kullanılmıştır (ör: MZ 1006). Boyunsuz, dışa kıvrık dudaklı ve küresel olan
büyük bir çömleğin omuz hizasına yerleştirilmiş, yuvarlak kesitli yatay
kulplar dikkat çekicidir. Çömleklerin çoğu boyunsuz ya da kısa boyunlu
olup küresel gövdelidir. Dışa kıvrilân dudaklar bulunmakla birlikte, ağız
kısımları çoğunlukla düz dudaklıdır. Orta büyüklükteki çömlekeler arasında
boyunsuz, içe doğru daralan ağız ve dışa kıvrilân dudaklı bir kap çift konikarmudî gövdesiyle dikkati çekmektedir (MZ 1059).
Kesin karşılaştırma yapmak için erken olmakla birlikte çömlek biçimleri
Orta Anadolu’nun Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı I - I/II yerleşmelerinden
Alacahöyük, Alişar, Ahlatlıbel ve Büyük Güllücek kap formlarını,
repertuvarına Güneydoğu Avrupa ilişkilerinin de yansıdığı Doğu Karadeniz
Bölgesi İkiztepe’nin bazı formlarını ve Doğu Anadolu Erken Karaz ve Geç
Uruk çanak çömlek gruplarının Tepecik, Pulur-Sakyol XI-X ve Arslantepe
VIA eş zamanlı çanak çömleğinin bilinen bazı öğelerini, dolayısıyla belki de
maden alışverişine dayalı kültür ilişkilerini yansıtmaktadır.
Saman katkılardan alınan örneklerin C-14 analizleri M.Ö. 3950-3600
tarihlerini vermektedir. Böylece galerilerde ele geçirilen el yapımı çanak
çömleğin çoğunun Son Kalkolitik Çağa ait olduğu anlaşılmaktadır (Resim:
9). Saman ve mineral katkılı örnekler ise İTÇ’ye ait olabilirler. Önümüzdeki
dönemde bunlardan alınan örneklerin analizleri daha kesin tarih verecektir.

Madenci Çıraları
Geçen sene 5a No.lu galeri çukurunda 638 adet çıra ucu ele geçirilmişti. Bu
çukurun derin olması ve hemen girişte bulunması yağmur sularının burada
birikmesine yol açmış ve böylece nemli ortamda ahşap buluntular günümüze
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kadar korunagelmiştir. Ayrıca 5a galerisi 5 No.lu galeriden daha önce açılıp
terkedilmiş olan bu çukura 5 No.lu galeride kullanılan çıraların geriye kalan
uçları atılmış olmalıdır. Biriken suların etkisiyle oluşan killi çökeltiler ise altta
kalan ahşap buluntuları günümüze kadar korumuştur.
Bu yıl tüm galerilerin tasfiye düzlemlerinde kömürleşmiş çıra uçları
bulunmuştur. Bunların yanısıra 5 No.lu maden ocağında ve özellikle alt
soldaki 1 No.lu galerinin taban seviyesinde 150 nin üzerinde iyi korunmuş
çıra ucu gün ışığına çıkarılmıştır. Çıraların çoğu bir arada, killi bir tabakanın
altında, ince kumlu dolguların içinde toplu olarak bulunmuştur. Ele geçirilen
çıraların bir ucu yanmıştı. Yassı kibrit çöpünü andıran çıraların boyları
4-18 cm arasında (Resim: 10), çıraların kalınlıkları ise 0,1-1,3 cm. arasında
değişmektedir.
Çıralar eski madenciler tarafından aydınlanmak amacıyla kullanılmaktaydı.
Orta Avrupa’da ve Yakın Doğu’da M.Ö. 2. ve 1. binyıldan kalma maden
ocaklarında çıra uçlarına rastlanmıştır. Şimdiye kadar bilinen tüm buluntular
göz önüne alındığında, Derekutuğun çıralarının önemi anlaşılmaktadır.
Geçen sene 5a No.lu işletme çukurunda ele geçen çıralardan 6 adetinin C-14
analizi yapılmıştır; buna göre çıralar M.Ö. 2800’lere tarihlenmektedir (Şekil:
2). Dolayısıyla Derekutuğu’nda şimdiye kadar bilinen insanlığın en eski
madenci çıraları ortaya çıkarılmıştır. C-14 analizleri Zürih Üniversitesi’nde
yapılmaktadır.
Bu yıl alınan örneklerin analizleri devam etmektedir. Özellikle 1, 5 ve 2
No.lu ocaklarda çeşitli seviyelerden alınan örneklerden elde edilecek tarihler
galerilerin birbirleriyle ilişkileri hakkında önemli bilgiler verecektir.
Analiz Sonuçları
Ahşap Buluntular
2009 sezonunda günışığına çıkan ağaç parçalarının analizleri
sonuçlanmıştır.4 Buna göre iki tanesinin meşe (Quercus sp.), bir tanesinin
dişbudak (Faxinus sp.) ve diğerinin ise fındık (Corylus sp.) ağacından olduğu
4

Ahşap analizleri İsviçre Langnau “Labor für Quartäre Hölzer” laboratuvarlarında
yapılmıştır. Katkısından dolayı Werner H. Schoch’a teşekkür ederiz.
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anlaşılmaktadır. Söz konusu ağaçlar özellikle dayanıklı türlerdir. Henüz işlevi
tam olarak bilinmeyen ahşapların meşe ve fındık olanları maden kazmak
için kullanılmış olabilir. Güneybatı Afrika’da, Namibya’da yarı göçebe
Himba kabilesinin üyeleri günümüzde ucunu sivrilttikleri meşe ve benzeri
dayanıklı ağaç dallarından kazmalar yaparak, bu âletleri maden kazmakta
kullanmaktadır. Yassı ahşap nesneye gelince, bunun işlevi hakkında henüz
bir fikrimiz yoktur. Bir çeşit kürek görevi yaptığı düşünülebilir. Çıralar
beklendiği gibi çam ağacından (Pinus sp.) elde edilmişler ve aydınlanma
amaçlı kullanılmışlardır. Ahşap buluntuların C-14 analizleri Resim: 11’de
görülmektedir.

Maden Analizleri
Derekutuğun cevher yatakları nabit bakır içermektedir. Miosen yaşlı
konglomeralar içinde damarlar hâlinde nabit bakır oluşmuştur. Analiz
sonuçları Çizelge 1’de görülmektedir. Buna göre analizi yapilân örnekler %
99’un üstünde bakırdan oluşmaktadır. Ana maden bakır eser miktarda demir,
çinko, arsenik içermektedir. Ayrıca 140-350 ppm oranında gümüş ve 7-57
ppm altın mevcuttur. Altın ve özellikle yüksek gümüş oranları Derekutuğun
yataklarını değerli metaller açısından da ön plana çıkarmaktadır.
Çizelgede ayrıca ikincil cevher malakit, malakitin izabesi sonunda
oluşan cüruf ve dere yataklarından toplanan manyetit cevherinin analizi
görülmektedir. Malakit cevherindeki gümüş ve altın oranları nabit bakır
örnekleriyle uyum içindedir. Cüruf içinde gümüş oranının düşük olması
gümüşün izabe sonrasında bakıra karıştığını kanıtlamaktadır. Dolayısıyla,
Derekutuğun bakırının ister nabit isterse malakitten elde edilmiş olsun,
gümüş içerdiği anlaşılmaktadır. Bu durum Derekutuğun bakırının bir özelliği
olarak kabul edilebilir.
Kimyasal analizlerin yanı sıra metal, cevher ve cüruf örneklerinin kurşun
izotop analizleri de yapılmıştır.5 Resim: 125’de görüldüğü gibi Derkutuğun
izotop analizleri bir birleriyle uyum içinde olup 208Pb/206Pb – 207PB/206Pb
5

Kimyasal analizler Alman Madencilik Müzesi (DBM) laboratuvarlarında, izotop analizleri
ise hem DBM laborauvarlarında hem de kontrol amacıyla Frankfurt Üniversitesi, Mineraloji
Bölümü laboratuvarlarında yapıldı. Emeği geçenlere burada teşekkürü bir borç biliriz.
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diyagramında toplu bir alan oluşturmaktadır. Bilindiği gibi kurşun izotop
analizi metal buluntuların geliş kaynağının saptanmasında yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir. Cevher yatakları kurşun izotop dağılımına göre
karakterize edilmekte ve böylece bir nevi parmak izi alınmaktadır. Arkeolojik
buluntuların analizleri karşılaştırılarak maden yataklarıyla olası ilişkileri
tartışılabilmektedir. Bu çalışma Derekutuğun bakırının nereye gönderildiği
konusunda temel oluşturmaktadır.
Aynı diyagramda yine Miyosen yaşlı diğer komşu bakır yatakları da
değerlendirilmiştir. Buna göre Çankırı Bölgesi, Üçoluk ve Çağşak bakır
yatakları Derekutuğun alanıyla bir yerde örtüşmelerine rağmen, bunları
birbirinden ayırmak da mümkün görünmektedir.

Koruma Çalışmaları
İlk yıl eski maden galerilerinin ve işliklerin bulunduğu Mazıönü ve Erikli
Mevkii’lerinin topoğrafik haritası yapılarak üzerine galeriler, arkeolojik
kalıntılar ve kaçak kazı çukurları işlendi. Sonuçlar bir raporla ilgili koruma
kuruluna sunuldu. Bunun üzerine galerilerin ve madenci yerleşiminin
bulunduğu 9 hektarlık bir alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından 13.01.2010 gün ve 4769 sayılı karar ile I. Derece Arkeolojik
Sit olarak ilân edilerek korumaya alınmış oldu.
Maden galerilerinin yağmur ve kar gibi kötü hava şartlarında tahribat
görmelerini önlemek amacıyla üzerleri yine Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu onayı alınarak pergola şeklinde bir çatı sistemiyle
örtüldü (Resim: 13).

Sonuç ve Öneriler
Derekutuğun’un Anadolu’nun kültür tarihi açısından ve özellikle
madencilik tarihi açısından çok önem taşıdığı daha şimdiden anlaşılmaktadır.
Yapilân C-14 analizleri sonucunda Derekutuğun’da günümüzden 6 binyıl
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önce galeriler açılarak nabit bakır çıkarıldığı görülmektedir. Bakırın
nerede kullanıldığı hakkında henüz bilgimiz bulunmamaktadır, ancak
Alacahöyük, Eskiyapar ya da Resuloğlu’na buradan bakır gitmiş olabilir.
Hem Derekutuğun’dan alınan örneklerin kimyasal ve izotop analizleri, hem
de yakın çevredeki prehistorik yerleşmelerde gün ışığına çıkarilân metallerin
analizi bu soruya yanıt verecektir. Konumu itibarıyla Derekutuğun Kızılırmak
üzerinden Karadeniz Bölgesi’ne kadar ulaşım sağlayabilmekteydi (Resim: 14:
Harita). Galerilerde ve 2009 sezonunda kaçak kazı çukurlarında ele geçirilen
çanak çömlek Derekutuğun ile bölgedeki diğer önemli eliter merkezler
arasındaki kültürel ilişkilerin ilk kanıtlarını oluşturmaktadır. Bu ilişkilerin
nedenini kesinlikle zengin bakır yataklarında aramak gerekir. Önümüzdeki
yıllarda yoğunlaşacak maden analizleri bu konuya kuşkusuz yeni boyutlar
getirecektir. Böylelikle Tarihöncesi Anadolu Kültürleri’nin hammadde
kaynakları arasında yerini alan Derekutuğun’da başlatılan kazı çalışmalarının
sürdürülmesinin gerekliliği de açıkça görülmektedir.
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Resim 1: Mazıönü Mevkii’nde kazı yapılan 1, 2, 5 ve 6 No.lu maden ocakları görülmektedir.

Resim 2: Mazıönü 1 No.lu maden ocağında ana galeriden alınan 1 No.lu kesit ve çizimi.
Tamamen dolu galerinin üstten 1,5 m. kadarı kaçak kazı esnasında devşirilmiş ve
tavan altında 30-40 cm. kadar boşluk bırakılmıştır.
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Resim:3: Mazıönü 1 No.lu maden ocağında ana galeriden ayrılan iki yeni
hat ve profil çizimi.
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Resim 4: Mazıönü 5 No.lu ocakta ana galeriden ayrılan üç galeri ve profil çizimi. Üst
galerideki taş set duvarı alttaki galerilere malzeme düşmemesini sağlamaktadır.

Resim 5: Mazıönü 2 No.lu ocak. Küçük Resimde kaçak kazı sonunda kısmen açılan üst galeri
görülmektedir.
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Resim 6: Mazıönü 2 No.lu ocağın sondaj çalışmasından sonraki hâli. Resimde üst
üste 4 adet galeri görülmektedir.
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Resim 7: Mazıönü 6 No.lu galerinin doğu uzantısı kaçak
kazıda hasar görmemiştir. Resimde galeri tavanına
kadar ulaşan dolgu görülmektedir.

Resim 8: Galerilerde ele geçirilen el yapımı çömlekler.
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Resim 9: Galerilerde ele geçirilen çanak çömlek parçalarından
bazı örnekler.

Resim 10: 5 No.lu galeride ele geçirilen çıralardan bazı örnekler.
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Resim: 11: Derekutuğun maden galerilerinde ele geçirilen organik malzemelerden alınan
kalibrasyonlu C-14 tarihleri. Bir örnek (ETH 38894) bölgenin doğusundaki
Karanlık Dere’de bulunan galeri kompleksinden alınmıştır.İlk iki analiz saman
katkılı çanakların içindeki kömürleşmiş samanların tarihini vermektedir.

Çizelge 1: Derekutuğun maden analizleri. Nabit bakır, manyetit, malakit ve cürufta
bulunan yüksek altın değerleri dikkat çekmektedir.
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Resim: 12: Derekutuğun ve ve yakın çevrede bulunan bakır yataklarının kurşun izotop
analizleri.

Resim: 13: Derekutuğun Mazıönü Maden Galerileri‘nin üstü pergola sistemiyle örtülerek kötü
hava şartlarına karşı korunmaya alındı.

237

Resim: 14: Eski maden işletmeleri ve önemli M.Ö. 4./3. binyıl yerleşim merkezleri.
Derektuğun’un Resuloğlu, Alacahöyük, Eskiyapar gibi önemli madenci
merkezlere yakın konumu göze çarpmaktadır.
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SIGEION, TROAS BERICHT ÜBER DIE
2. GRABUNGSKAMPAGNE 2010
Thomas SCHÄFER *
Vorbemerkung
Die Jahreskampagne in Sigeion dauerte vom 1. September bis 25. Oktober
2010, die reine Grabungszeit dauerte vom 13. September bis zum 12. Oktober
2010. Grabungsleiter war Prof. Dr. Thomas Schäfer von der Universität
Tübingen. Während der Grabungskampagne 2010 wurde insgesamt eine
Fläche von 239,25 m² in elf Arealen und 14 Schnitten untersucht (Abb. 1).
An der Kampagne nahmen 15 wissenschaftliche und technische Mitarbeiter
aus Deutschland und der Türkei teil1, dazu 9 einheimische Arbeiter und Helfer.
Tatkräftig unterstützt wurden unsere Arbeiten von dem Regierungsvertreter
Ertan Küçükefe vom Museum Erzurum.
Für die vielfältige ideelle, finanzielle und sonstige Unterstützung sind wir
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Henkel-Stiftung, der Universität
Tübingen, der Troia-Grabung (Tübingen), dem Museum Çanakkale unter
seinen Interimsdirektoren Özgür Çavga und Ömer Özden, dem ÇanakkaleTübingen Troia Vakfı und der Çanakkale Boğaz Komutanlığı zu großem
Dank verpflichtet.
1. Ausgrabungen
Die Grabungen des Jahres 2009 hatten wertvolle Erkenntnisse zur späten
osmanischen Überbauung der antiken Stadt erbracht. Die Grabungsschnitte des
*
1

Prof. Dr. Thomas SCHÄFER; Eberhard-Karls Universität Institut für Klassische Archäologie
Burgsteige 11 D – 72074 Tübingen / DEUTSCHLAND Thomas.schaefer@uni-tuebingen.de
Neben dem Grabungsleiter Prof. Dr. Thomas Schäfer nahmen weiterhin teil: Fotografie/
Datenbank und GIS: Dr. Gebhard Bieg (Tübingen); Grabung: Robert Pleiner, Fabian Betz,
Leo Geißler, Sven Kühn, Gunnar Olbrich; Andreas Pohl, Michael Wiedmann, Martin Ziegert
(alle Tübingen); Fundbearbeitung: Dr. Natascha Kreutz, Dr. Heidi Hänlein-Schäfer, Katy
Opitz, Hanni Töpfer (alle Tübingen); Restaurierungen: Sönmez Alemdar (Tübingen). Ihnen
allen sei für ihren Einsatz herzlich gedankt.
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Jahres 2010 (Abb. 1) wurden entsprechend im Bereich von Straßen und Plätzen
der modernen Besiedlung platziert, um eine spätere Überbauung weitgehend
auszuschließen. Wo die Befundlage intakte, antike Befunde zu versprechen
schien, wurde bis auf den anstehenden Fels bzw. den Mutterboden gegraben.
Auf der anderen Seite wurden Schnitte nach kurzen Versuchsgrabungen
wieder aufgegeben, wenn ersichtlich war, dass das Abtragen der modernen
Befunde entweder zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde oder keine antiken
Strukturen erwarten ließen. Dieses flexible Arbeiten schien notwendig und
geboten, um das gesamte Plateau, das immerhin eine Fläche von ca. 860 x bis zu
230 m (ca. 16 ha) umfasst, zunächst überblicksartig zu verstehen und die Bereiche
der antiken Bebauung einzugrenzen. Auf diese Weise konnten weitreichende
Erkenntnisse zur Topographie der antiken und auch modernen Besiedlung
gewonnen werden, die nun in den kommenden Grabungskampagnen eine
gezielte Untersuchung der antiken Stadt Sigeion erlauben.
Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus der Kampagne 2010
gewinnen:
-

Die Nordostspitze des Plateaus war zu keiner Zeit großflächig besiedelt.
Sowohl durch neuzeitliche Illustrationen wie auch durch unsere Surveyund Reinigungsarbeiten der letzten Jahre ließ sich für die Neuzeit eine
Bebauung des nördlichen Plateaurandes mit Windmühlen belegen. Nach
den Grabungen 2010 in diesem Bereich lässt sich jetzt auch eine dichte
antike Bebauung ausschließen.

-

Der zentrale Bereich des Plateaus weist im Gegensatz zum Norden eine
enge, stratigraphisch gesicherte antike Wohnbebauung auf, deren gleiche
Ausrichtung und äußerst ähnliche Bauweise sich über eine Strecke von
mind. 100 m (Distanz E46 – D50) nachweisen lässt. Danach liegt es nahe,
ein regelmäßiges Stadtraster im Sinne eines hippodamischen Systems
anzunehmen.

-

Die mehrphasigen Befunde zumindest im Areal D50 legen nahe, dass
das Stadtraster und die Orientierung der Gebäude sich über die gesamte
Besiedlungsdauer nicht verändert haben.
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-

Die Fortsetzung der Grabung im Areal A58 sollte die schon 2009
freigelegten Strukturen weiter klären. Hier wurde nun auf einer
Gesamtfläche von 20,25 m² bis auf den anstehenden Fels gegraben, so dass
sich der Grundriss eines großen (vermutlich öffentlichen?) archaischen
Gebäudes weiter geklärt werden konnte. Eine stratigraphisch sicher
antike Pflasterung, die an das Gebäude heranläuft, weist vermutlich auch
hier auf eine enge antike Bebauung.

-

Die Südspitze des Plateaus bildet zweifellos eine der exponiertesten
Lagen der antiken Stadt. Die beiden untersuchten Areale y67 und x67
brachten bislang noch keine Hinweise auf das hier von uns vermutete
Heiligtum. Allerdings deutet die große Menge von antiker Keramik
jedoch weiterhin auf eine intensive antike Bebauung oder Nutzung
dieses Geländes. Weiterhin trugen die Grabungen Einiges zur Klärung
der Siedlungsgeschichte des byzantinisch-osmanischen Dorfes Yenişehir
bei. Nach unseren Erkenntnissen reichte der neuzeitliche Friedhof in
diesem Bereich bis an die Südspitze des Plateaus. Da die Befundlage
eine sehr sorgfältige und zeitintensive Ausgrabung der zahlreichen
Körperbestattungen erfordert hätte, wurden diese Bereiche nicht weiter
untersucht.
Areal x67 (Abb. 2)
Der 2 x 3 m. große Suchschnitt zeigte bereits ca. 0,5 m unterhalb der

Oberfläche eine Reihe von neuzeitlichen Gräbern, die in verschiedenen Phasen
angelegt, später umgelagert wurden und somit eine lange Belegungsdauer
des neuzeitlichen Friedhofes erweisen. Ebenso wie in Areal y67 fand sich
auch hier eine große Menge antiker Keramik, die eine antike Nutzung des
Geländes wahrscheinlich macht.
Areal y67
In diesem Areal wurde ein 4 x 4 m. großer Schnitt angelegt, der (zusammen
mit x67) die Bebauung an der Südspitze klären sollte. Entgegen der bisherigen
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Annahme reichte der neuzeitliche Friedhof bis in diesen Bereich. In der
lehmigen, dunkelbraunen Schicht FE2 (OK 54,58-54,43 m ü. NN) wurden
sechs christliche Gräber identifiziert, von denen zwei dokumentiert und
entnommen wurden. In einem Suchbereich von 2 x 2 m. unter den Gräbern
fanden sich bis zum anstehenden Fels zwar noch antike Schichten mit einer
großen Menge antiker Keramik, doch ließen sich diese Schichten mit keiner
Bebauung verbinden.
Areal A58 (Abb. 3-5)
Nachdem in diesem Areal bereits 2009 gearbeitet wurde, wurde in der
diesjährigen Kampagne der Schnitt A58II nach Osten bis auf eine Länge von
6,5 m erweitert. Zudem wurde südlich davon ein Schnitt von 2 x 4 m angelegt.
Die schon 2009 entdeckte, auf dem anstehenden Fels gründende Mauer
BB11 konnte über eine Länge von x m verfolgt werden. Sie scheint eine
frühere Phase der zweischaligen Mauer BB15 zu sein, deren Versturz
schon 2009 freigelegt wurde. Auch eine Deutung von BB11 als Sockel bzw.
Sockelverblendung der Mauer BB10/15 scheint möglich. Mit ca. 0,65m
Mauerdicke ist BB11 erheblich stärker als alle anderen antiken Mauern, die
2010 ausgegraben werden konnten (vgl. z.B. die Mauern in den Arealen D50
oder E46). Diese zweischalige Mauer weist eine leicht nach Süden versetzte
West-Ost-Orientierung auf. Da sie plötzlich ohne erkennbare Gründe abbrach
bzw. sich nicht mehr weiter verfolgen ließ (Steinraub?) wurde in einem weiter
südlich angelegten Schnitt nach weiteren Strukturen dieses Gebäudes gesucht.
Hier fand sich tatsächlich die zu dieser Struktur gehörige, orthogonal dazu
verlaufende, ebenfalls zweischalige Mauer BB 20 sowie ihr wiederum nach
Westen umknickender Schenkel BB 21. So kann dieses unmittelbar auf den
Fels gegründete, und auch nach den Funden vermutlich archaische Gebäude
auf drei Seiten gefasst werden, wobei sich seine Deutung noch als schwierig
erweist. Das Becken BB 22 weist dem Gebäude möglicherweise sakralen
Charakter zu. Es hat jedenfalls zusammen mit dem Gebäude funktioniert,
auch wenn es möglicherweise erst später eingebaut wurde. Da es sich bei
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dem erhaltenen Verputz nicht um hydraulischen Putz handelt und damit eine
Wasser speichernde Funktion ausgeschlossen werden kann, könnte es sich
um ein Becken für rituelle Reinigungen gehandelt haben.
Areal D50 (Abb. 6-8)
Der mit 8,5 x 4 m größte Schnitt der diesjährigen Kampagne wurde in
Areal D50 angelegt, da dieser Bereich nicht neuzeitlich überbaut war und ein
schnelles Vordringen zu den antiken Befunden ermöglichte. Der Endbefund
zeigte ein dreiphasiges Wohngebäude mit Hofanlage, welches in der ersten,
archaischen Phase auch handwerkliche Tätigkeiten beherbergte.
Trotz der umfangreichen, modernen Störungen durch Abfallgruben, lässt
sich die Historie dieses Gebäudes sicher rekonstruieren. Das Haus weist in
jeder Phase exakt die gleiche Orientierung wie die Strukturen in Areal E46 auf
und lässt sich wohl mit diesem zu einem regelmäßigen Stadtraster verbinden.
Von der ersten Phase haben sich mehrere Strukturen erhalten. Eine WNWOSO verlaufende Mauer BB2 knickt im Westen des Schnitts orthogonal nach
Süden ab (BB15), wo sie von einer späteren Phase überbaut wird. Mauer BB2
wird jedoch in allen drei Phasen genutzt. Beide Mauern sind zweischalig,
aus bearbeiteten Kalksteinen errichtet und haben eine Breite von ca. 0,5 m.
Sie ähneln in ihrer Bautechnik denjenigen in Areal E46 und sind auf der
anstehenden Muttererde errichtet. Beide Mauern fassen einen bis zu einer
Tiefe von 2 m ausgegrabenen, in den Fels geschlagenen Brunnen, der zu dieser
Zeit angelegt und benutzt wurde. Die Fläche um diesen Brunnen war sehr
wahrscheinlich nicht überdacht und wäre damit als Hof zu deuten. Außerdem
konnte im Osten des Schnittes ein archaischer Rennofen ausgegraben werden,
der aufgrund zahlreicher Reste von Eisenschlacke ein Metall verarbeitendes
Handwerk in diesem Gebäude bezeugt.
In einer zweiten Phase, vermutlich klassischer Zeit, wird der Rennofen
aufgegeben und von einer an BB2 anlaufenden Mauer BB 12 und der daran
nach Osten anschließenden Pflasterung BB6 überbaut. Nahezu alle restlichen
Baustrukturen der ersten Phase haben in dieser Phase noch funktioniert,
lediglich der tiefe Brunnen BB 4 wurde verfüllt und aufgegeben.
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In einer dritten Phase erfolgen tief greifende Umbaumaßnahmen. So wird
das recht großteilige Pflaster der zweiten Phase von einem kleinteiligeren
Pflaster BB8 überbaut. Zudem wird der durch die drei Mauern BB2, BB15 und
BB12 gefasste Raum verkleinert, denn die Westmauer BB15 wird abrasiert
und von einer dichten Steinsubstruktion überbaut. Ersetzt wird diese Mauer
durch eine dazu parallele aber weiter östlich liegende Mauer BB10, die nur
einer, stark ausgeraubten, Lage erhalten ist. Die Südwand dieses Raumes
bildet nun die zweischalige Mauer BB1, die parallel zu BB2 läuft.
Im Norden und Westen konnten weitere Befunde freigelegt werden, die
vermutlich nicht zu diesem, sondern zu zwei weiteren Gebäuden zu rechnen
sind. Es handelt sich um die Mauer BB13, die parallel zu BB2 läuft und in der
Nordostecke des Schnittes liegt. Zwischen beiden befinden sich Pflasterungen
späterer Phasen, die darauf hindeuten, dass sich hier ein ca. 3 m breiter
Straßenzug befindet, der vermutlich auch schon in archaischer Zeit genutzt
wurde. In der Nordwestecke des Schnittes fand sich zudem die Mauer eines
weiteren Gebäudes, welches ebenfalls dieselbe Orientierung aufweist wie die
übrigen Strukturen. Die Chronologie dieser beiden angenommenen Häuser
bleibt unklar und soll in zukünftigen Sondagen geklärt werden.
Areal E42
Nordwestlich des abgesperrten Radarturmgeländes wurde ein 4 x 4
m großer Schnitt angelegt, der aufgrund der relativ geringen Nähe zum
Grabungsgelände 2001 antike Befunde versprach. Ca. 0,4 m unterhalb
der Grasnarbe fand sich im Nordwesten des Schnittes eine ungestörte
Körperbestattung, die sich nach der Keramik jedoch als sicher modern erwies.
Die Gestaltung des Grabes glich denen in den Arealen x67 und y67. Da ebenso
wie in den südlichen Arealen y67 und x67 eine Bergung unter den Aspekten
der Fragestellung und des Zeitaufwandes unvertretbar erschien, wurden die
Tätigkeiten in diesem Schnitt eingestellt.

244

Areal E46 (Abb. 9-11)
In einer leichten Geländesenke zwischen osmanischen Ruinen wurden
in diesem Areal zwei Schnitte von 4 x 4 m und 2 x 6 m angelegt. Zwischen
ihnen wurde aus Dokumentationsgründen ein Profilsteg von 0,5 m belassen.
Die Lage zwischen den Ruinen ermöglichte es, einen Bereich inmitten
des modernen Dorfes zu untersuchen, ohne vorhandene neuzeitliche
Baustrukturen abräumen zu müssen.
Zutage traten verschiedene antike Strukturen. Eine klassische bis
spätklassische, zweischalige Mauer, die in bis zu drei Lagen erhalten war,
fand sich im Westen des quadratischen Schnittes. Sie ist über eine Länge
von 4,20 m erhalten und aus behauenen Kalksteinen errichtet. Östlich
davon störten neuzeitliche Gruben den Befund, doch lässt sich der Mauer
stratigraphisch ein gestampfter Lehmboden zuweisen, der an einer Stelle eine
flache Steinplatte aufwies, die möglicherweise als Pfostenstütze zu deuten
ist. Der Lehmboden wies eine Unterfütterung aus dicht gepackten, kleinen
Steinen auf. Offenbar handelt es sich um ein Gebäude klassischer Zeit, dessen
Hofbereich mit Lehmboden und Pfostenstütze freigelegt werden konnte. In
seiner Orientierung (ca. 20 ° Abweichung von Nord-Süd) und Bautechnik
entspricht es den antiken Strukturen in Areal D50.
Frühere Baustrukturen aus archaischer Zeit haben sich hier nicht erhalten.
In dem westlich gelegenen, rechteckigen Schnitt waren die Baustrukturen so
schlecht erhalten, dass eine Interpretation schwierig ist; größere Steinplatten
im nördlichen Bereich könnten allenfalls als Schwelle für einen Raum
angesprochen werden. Durch verschiedene moderne Gruben und Störungen
haben sich hier aber keine Strukturen erhalten.
Areal H56
Da sich am Ostabhang des Plateaus eine sorgfältig gearbeitete Straße
aus Kopfsteinpflaster erhalten hat, die noch vor ca. 60 Jahren in Benutzung
war und den östlichen Zugang zum Plateau gebildet hatte, wurde hier ein
Bereich von 4 x 10 m untersucht. Außerdem zeichnet sich hier im Gelände
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östlich des untersuchten Areals ein markanter, regelmäßiger Geländetrichter
ab, dessen Ursprung nicht bekannt war. Ca. 0,2 m unterhalb der Grasnarbe
fand sich eine einschalig (erhaltene) Mauer aus Bruchsteinen (BB 1), deren
Datierung ungeklärt ist; ihre Bautechnik mit grob behauenen Kalksteinen
ohne Verwendung von Mörtel ähnelt aber eher den antiken als den bekannten
neuzeitlichen Mauern. Knapp oberhalb der Maueroberkante fand sich das
Fragment einer klassischen Grabstele. Immerhin könnte dieser Streufund auf
die Existenz einer klassischen Nekropole im Osten der Polis hinweisen.
Aufgrund der knappen Zeit konnte dieser Bereich nicht abschließend
untersucht werden.
Areal K41
Der 1 x 5 m lange Suchschnitt wurde quer durch eine Geländesenke
angelegt, die offensichtlich ihren Ursprung in einem WNW-OSO orientierten,
neuzeitlichen Weg hat. Mit dem Suchschnitt sollte festgestellt werden, ob der
modernen auch eine antike Nutzungsphase entspricht.
Eine entsprechende Klärung schien auch im Hinblick auf die Deutung des
Felsdurchbruchs in N42 sowie des Areals M42 weiterführend.
Ein gestampftes, gräulich-braunes Paviment (FE 7/BB3, OK 53,53-53,45 m
ü. NN) mit West-Ost-Orientierung, in dem sich eine antike Münze fand (Abb.
15.7), spricht klar für die antike Entstehung des Weges. Zu einer späteren,
wohl ebenfalls antiken Phase sind zwei Steinsetzungen (BB1 und BB 2) zu
rechnen, deren schlechter Erhaltungszustand indes keine Deutung zuließ.
Areal M41
Der relativ kleine Suchschnitt von 2 x 4 m wurde angelegt, um die Existenz
antiker Bebauung am nördlichen Plateau-Ende zu klären. Nach ca. 0,7 – 0,75
m war aber ersichtlich, dass trotz einer großen Menge von antikem Material
(u. a. eine makedonische Schildmünze, Abb. 15.9) kein antiker Horizont
erkennbar war. Zumindest an dieser Stelle griff die antike Bauaktivität also
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nicht in den Boden ein; dennoch ist in diesem nördlichen Bereich mit antiker
Nutzung und Aktivität zu rechnen.
Areal M42 (Abb. 12)
Auf einer Fläche von 1 x 9 m wurde ein langer Suchschnitt angelegt (OK
der Oberfläche 55,96-55,70 m ü. NN), der die östliche Fortsetzung des in
Areal K41 ausgegrabenen Weges aufzeigen sollte. Dieser wurde jedoch nicht
gefunden, stattdessen fanden sich sowohl im Norden als auch im Süden
kleinere Steinlagen (BB2 (OK 55,15-55,06 m ü. NN) und BB3 (OK 55,05-54,78 m
ü. NN), deren Interpretation noch unklar ist. Auch die antike Brandschicht FE3
(OK 55,21-55,01 m ü. NN) bleibt in ihrer Entstehung ungeklärt. Es wurde bis
zum anstehenden Fels (UK 54,32 m ü. NN) gegraben, doch ließ sich in diesem
Bereich keine antike Bebauung nachweisen. Eine sporadische Nutzung des
Gebietes (innerstädtische Landwirtschaft?) ist durch die vorhandene, antike
Keramik jedoch gesichert.
Areal N42 (Abb. 13)
In diesem Areal wurde ein Felsdurchbruch untersucht, der als möglicher
antiker Zugang auf das Stadtplateau von NO in Frage kommt. Hier wurde
auf einer Fläche von 6 x 7 m die Oberflächenschicht FE 1 (OK 55,98-55,08
m ü. NN) abgetragen, unter der eine leicht abgearbeitete Felsstufe ans Licht
kam. Auf dieser waren Abnutzungsspuren zu erkennen, die möglicherweise
als Wagenspuren zu deuten sind. Obwohl es aus Zeitgründen nicht möglich
war, diesen Bereich abschließend zu untersuchen, spricht die Topographie
unverkennbar für einen Zugang zum Plateau. Bisher ungeklärt ist die
Zeitstellung der Anlage bzw. der Nutzung des Felsdurchbruches. Für
eine antike Nutzung dieses Zuganges mag sprechen, dass ein weiterer
Felsdurchbruch ca. 90 m weiter nordwestlich definitiv in moderner Zeit
genutzt und auch in Illustrationen abgebildet wurde, während der hier
untersuchte Aufgang nie auf Abbildungen des neuzeitlichen Dorfes zu sehen ist.
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2. Fundbearbeitung und Dokumentation (Ab. 14-15)
Die Bearbeitung der Funde erfolgte im Grabungshaus der Troia-Grabung.
Nach dem Waschen und Trocknen wurden die Funde nach stratigraphischen
Fundeinheiten geordnet, statistisch erfasst, und im Falle diagnostischer Stücke
einzeln dokumentiert. Es wurden aus 11 Grabungsarealen insgesamt 221
Fundeinheiten dokumentiert mit zusammen ## Artefakten. Davon wurden
## diagnostische Artefakte gezeichnet und fotografiert. Die wichtigen Funde
wurden durch den Restaurator Sönmez Alemdar restauriert und konserviert.
Das chronologische Spektrum der antiken Keramikfunde reicht etwa
vom 7. bis 4. Jh. v. Chr. Hinsichtlich der Qualität der Feinkeramik ist für die
archaische Zeit ein deutlicher Schwerpunkt festzustellen: Bemalte attische
(K41.2.1, Pferdekopfamhora, Abb. 14.1; D50.26.1, Teller des Polos-Malers,
Abb. 14.2), korinthische (D50.14.2, Aryballos, Abb. 14.3) und ostgriechische
Fragmente (D50.23.4, Vogelschale, Abb. 14.4) sowie lokale Warengruppen wie
die äolische Graue Ware (Amphora, E46.16.3, Abb. 14.5) oder Stücke der sog.
Swan Group (E46.22.3, Lekanis, Abb. 14.6) deuten für das 6. und frühe 5. Jh. v.
Chr. auf eine hohe Einwohnerzahl der Siedlung, die qualitativ hochwertiges
Geschirr verwendete. In klassischer Zeit dominiert Schwarzfirniskeramik von
durchschnittlicher Qualität, aus deren Menge deutlich seltener einzelne, durch
Bemalung oder Stempeldekor aufwändiger verzierte Stücke herausragen
(D50.9.7, Schälchen, Abb. 15.1).
Neben der Keramik geben zahlreiche Kleinfunde zusätzliche Auskunft
über viele Aspekte des täglichen Lebens im antiken Sigeion. So zeigt
ein bislang singuläres Bleigewicht von 151,05 g (E46.38.2, Abb. 15.2)
Handelstätigkeiten innerhalb der Siedlung an. Spinnwirtel und Webgewichte
belegen die Herstellung gewebter Stoffe. Das Fragment einer klassischen
Grabstele (H56.1.1, Abb. 15.3) zeugt von dem Wohlstand, der auch im 5.
und 4. Jh. innerhalb der Bevölkerung von Sigeion noch vorhanden gewesen
sein muss. Auf Kultgeschehen im weitesten Sinne verweisen mehrere
Fragmente weiblicher Terrakottastatuetten; so repräsentiert ein archaisches
Frauenköpfchen mit seinem scheibenförmig aufragenden Kopfschmuck
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(E46.47.1, Taf, 10, 4) vermutlich eine Göttin. Pfeilspitzen (K41.9.1, E46.38.1, Abb.
15.5-6) können vielleicht als Hinweis auf kriegerische Auseinandersetzungen
gewertet werden. Bemerkenswert hoch ist die Zahl der Fundmünzen: 33
Exemplare der städtischen Prägung von Sigeion aus dem 4. Jh. sind über
das gesamte Siedlungsareal verstreut gefunden worden (K41.7.1, Abb.
15.7). Hinzu kommen drei Münzen von anderen Orten: aus Alopekonnesos
(E46.52.12, Abb. 15.8), aus Makedonien (M41.2.1, Ab. 15.9) und aus Korinth
(E46.42.9, Abb. 15.10, alle 2. Hälfte 4. Jh. v. Chr.).
Auch die nachantike Besiedlung Sigeions spiegelt sich im Fundmaterial
wider: Byzantinische Sgraffito-Keramik, Spinnwirtel aus Speckstein sowie
eine Silbermünze des venezianischen Dogen Andrea Dandolo (1343-1354;
D50.74.1, Abb. 15.11) bezeugen eine Niederlassung am Ort des antiken Sigeion
bereits im 12.- 14. Jh. n. Chr. Spätere Epochen sind durch zahlreiche, teilweise
qualitätvoll glasierte Scherben sowie verschiedene weitere Objekte – darunter
eine sehr gut erhaltene Münze des osmanischen Sultans Abdülmecid I. (18391861) aus dem Jahr 1839 (A58.77.3, Abb. 15.12) – vertreten.
Nach den Keramikfunden zu schließen, erlebte die Siedlung Sigeion
während der archaischen Epoche eine Blütezeit, in der sowohl lokale Produkte
als auch Importe aus anderen Regionen Verwendung fanden. Ziel künftiger
Ausgrabungen wird es sein, dieses Bild anhand weiterer Befunde und Funde
zu überprüfen. Ein weiteres zentrales Anliegen wird die Erstellung eines
detaillierten Chronologiegerüstes anhand der umfangreichen Keramikfunde
sein. In engem Zusammenhang damit wird sich das Augenmerk auf die
Herkunftsorte der Fundkeramik sowie das Verhältnis von lokal produzierten
zu importierten Produkten zu richten haben. Eine Beantwortung dieser
Fragen wird über eine Rekonstruktion der Stadtgeschichte von Sigeion
hinaus auch die Siedlungstopographie der Troas und Äolis erhellen, da somit
ermöglicht wird, Sigeion in das Entwicklungsmuster anderer Orte in der
Region einzubinden.
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3. Erhaltung, Restaurierung und Präsentation des Grabungsgeländes sowie
Grabungsdepot
Die Schnitte wurden nach Absprache mit der Generaldirektion nach
Beendigung der Grabung mit Folie abgedeckt und wieder zugeschüttet,
da das Grabungsareal weiterhin von dem Çanakkale Boğaz Komutanlığı
als militärisches Übungsgebiet genutzt wird. Das für 10 Jahre gültige
Militärprotokoll zwischen dem Çanakkale Boğaz Komutanlığı und dem
Çanakkale Müze Müdürlüğü betreffs der Grabung in Sigeion (Kumkale
Beldesi) vom 12. November 2009 liegt vor.
Als Grabungsdepot dient weiter ein Raum im ehemaligen “HelenRestaurant” von Tevfikiye. Das Gebäude wird bereits vom Museum
Çanakkale und der Troia-Grabung als Grabungsdepot genutzt.
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Abb. 1: Gesamtplan mit den Schnitten der Grabungskampagne 2010
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Abb. 2: Osmanisches Grab im Schnitt x67

Abb. 3: Plan der Schnitte A58
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Abb. 4: Ostschnitt A58

Abb. 5: Südschnitt A58
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Abb. 6: Plan des Schnittes D50

Abb. 7: Schnitt D50
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Abb. 8: Westlicher Teil des Schnittes D50 mit dem Brunnen BB4

Abb. 9: Plan der Schnitte E46
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Abb. 10: Ostschnitt E46

Abb. 11: Westschnitt E46
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Abb. 12: Schnitt M42

Abb. 13: Schnitt N42

257

Abb. 14: Ausgewählte Keramikfunde
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Abb. 15: Ausgewählte Kleinfunde
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BURGAZ 2010 YILI ÇALIŞMALARI
Numan TUNA*
Nadire ATICI
İlham SAKARYA
Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları1 28 Haziran-28 Eylül 2010
tarihlerinde Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından
gerçekleştirilmiştir2. Burgaz kazıları 2010 yılı çalışmaları sadece SE sektöründe
yürütülmüştür. SE sektörünün doğusunda yer alan ve kuzeybatıda kuzeydoğu
–

güneybatı

doğrultulu

cadde,

güneydoğuda

kuzeydoğu-güneybatı

doğrultulu geniş düzlem ve batıda kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş
döşeli sokakla sınırlanan yapı adasının tümünü açığa çıkarmak amacıyla
kazılar üç farklı çalışma alanında yürütülmüş, 750 m2 lik alanda arkeolojik
katmanlar açığa çıkarılmıştır (Şekil: 1).
Yapı adasının kuzeydoğu tarafındaki yapılanmayı anlamaya yönelik
olarak, 11.2.A, 11.2.B, 11.2.C, 11.2.D, 12.2.A, 12.2.D, 12.3.A, 12.3.D, 10.2.B ve
*

1

2

Prof. Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini
Araştırma Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE (tnuman@metu.edu.tr)
Ar. Gör. Nadire ATICI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma
Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE (natici@metu.edu.tr)
Ar. Gör. İlham SAKARYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini
Araştırma Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE (sakarya@metu.edu.tr)
2010 yılı çalışmaları için gerekli malî destek Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM
bütçesinden ayrılan ödenek ile sağlanmıştır. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM
ve BAP Projeleri kapsamında Burgaz 2010 yılı çalışmaları desteklenmiştir. Burgaz 2010 yılı
programının gerçekleştirilmesinde gerekli izin ve malî kaynak sağlayan Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü ile ODTÜ Rektörlüğü’ne Burgaz Kazı Başkanlığı olarak burada
şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz.
2010 yılı çalışmalarında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyetine T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Antakya Müzesi’nden Arkeolog Faruk Kılınç, daha sonra
Bodrum Müzesi’nden Arkeolog Hande Savaş, ODTÜ TAÇDAM’dan Araş.Gör. Nadire Atıcı,
Araş.Gör. İlham Sakarya, Özgür Gökdemir (arkeolog), Elif Yıldız (arkeolog), Pınar Durgun
(arkeolog), Sibel Öztürk (arkeolog), Özge Emir (arkeolog), Burcu Taş (konservatör), Çağrı
Öztürk (mimar), ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü’nden Araş.Gör. Elif Koparal, Araş.
Gör. Volkan Demirciler, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Burcu Ateş, Merve Usta, Merve
Demiröz ile ODTÜ, Hacettepe, Kocaeli ve Çukurova üniversitelerinden arkeoloji öğrencileri
Aslı Oflaz, Aslı Akdağ, Ömer İbrahim İnel, Ezgi Sevimli, Can Sarıkaya ve Ece Fettahlar
katılmışlardır. Kazı, konservasyon ve belgeleme çalışmaları değişen sürelerde ortalama 30
işçi ile yürütülmüştür.
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10.3.C açmalarında, SE sektörünün güneyinde açığa çıkarılan kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanan taş döşeli sokak ile kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu uzanan cadde düzlemi arasındaki yapılanmayı anlamak amacıyla
9.6.C, 9.5.B, 9.5.C, 10.6.D, 10.5.A, 10.6.C, 10.5.B, 11.5.A, 11.5.D ve 10.5.C
açmalarında ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş döşemeli sokak ile
kesişen güneybatı-kuzeydoğu yönelimli cadde düzleminin doğusunda kalan
parselin yapılaşma evrelerinin anlaşılması amacıyla 9.4.A, 9.4.B, 9.4.C, 9.4.D,
10.3.A, 10.4.D, 9.3.A, 9.3.B, 8.3.A ve 10.5.D açmalarında kazı çalışmaları
yürütülmüştür (Şekil: 2).

i) SE Sektörü Birinci Çalışma Alanı
BZ.10.SE.11.2.A Açması: +2.26m. kotundan itibaren başlayan çalışmaların
ilk üç seviyesinde mimarî unsura rastlanmamıştır. Çatı kiremidi parçalarının
gözlendiği dördüncü seviye çalışmalarında ise, açmanın güneydoğusundan
tamamına zayıflayarak devam eden İ.Ö. 4. yüzyıl ikinci yarısına ait çakıllıhorasanlı bir taban (F10-24) ortaya çıkarılmıştır. Ancak, bu tabanı sınırlayan
duvara ulaşılamamıştır. F10-24 tabanı kısmen korunarak derinleşilmiş ve
11.2 D açmasından devam eden F10-23 tabanının devamı açmanın tamamına
yayılır bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu tabanı kuzeyden sınırlayan ve 11.2.D
açmasında ortaya çıkarılan D517 duvarı dışında başka duvarın görülmemesi
nedeniyle açmanın ortasındaki bir alanda erken evreye ait tabakalanmayı ve
mekânı sınırlayan duvarı anlamak amacıyla sondaj çalışmaları yürütülmüştür.
Kısmen kaldırılan F10-23 tabanı altından çakıllı, ince seramik kırıklı bir tabana
ulaşılmıştır; tabanın İ.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu anlaşılmıştır. Aynı
alanda yürütülen çalışmalarda oldukça kalın bir taban dolgusu kazılmıştır.
Yoğun kaba kap parçaları ve yer yer çakıl içeren bu dolgunun İ.Ö. 5. yüzyıl
sonu- 4. yüzyıl başına ait bir yapılanma evresini işaret ettiği anlaşılmıştır. Bu
kalın dolgunun alttan gelen siyahımsı kahverengi kumlu steril bir toprak
üzerine oturduğu saptanmıştır (Resim: 1).
Sonuç olarak, bu açamada yürütülen çalışmalarda oldukça geniş bir
mekâna ait İ.Ö. 4. yüzyıl başından ikinci yarısına kadar yükseltilerek kullanılan
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tabanlar saptanmış, ancak bu mekânı bölen duvara rastlanmamıştır. Yapılan
sondaj çalışmalarında ise, bu alanda en erken yapılaşma evresinin İ.Ö. 5.
yüzyıl sonuna ait olduğunu göstermiştir.
BZ.10.SE.11.2.B Açması: 11.2.A açmasında ortaya çıkarılan tabanları
doğuda sınırlayan duvarın varlığını anlamak amacıyla +2.26m kotundan
itibaren çalışmalar yürütülmüştür. Dördüncü seviye çalışmalarında açmanın
güneybatısında 11.2.A açmasından devam eden F10-24 tabanının devamı
ortaya çıkarılırken, açmanın ortasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu
uzanan bir duvara (D521) ait taşlar görülmüştür; ancak duvarın kuzeydoğu
ve güneybatıda kesintiye uğradığı anlaşılmıştır. D521 duvarının güneyinde,
açmanın güneydoğusunda yürütülen çalışmalarda ise, duvara güneyden
yaslanan killi bir taban (F10-28) belirlenmiştir. D521 duvarının oturduğu
dolguları anlamak amacıyla duvarın kuzeyinde yürütülen çalışmalarda
duvarın etrafına küçük destek taşlarının yerleştirilerek F10-27 tabanı içine
(+1.41m. kotunda) oturtulduğu saptanmıştır.
Bu açmada yürütülen çalışmalar sonucunda 11.2 A açmasında tabanları
ortaya çıkarılan mekânı sınırlayan D521 duvarı ortaya çıkarılmıştır; fakat bu
duvarın kuzeydoğu ve güneybatı uzanımlarda kesintiye uğramış olması,
bu öğenin paye olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Duvar
kenarında yapılan çalışmalarda ise, duvarın F10-27 tabanı içine oturdulduğu
ve İ.Ö. 4 yüzyıl ortalarına ait olduğu saptanmıştır.
BZ.10.SE.11.2.C Açması: +2.21 m. kotundan itibaren başlayan çalışmalarda
açmanın kuzeydoğusunda güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu, genelde büyük
taşlardan oluşan, 52 cm. genişliğinde duvar (D514) ortaya çıkarılmıştır.
Açmanın güneydoğusunda kesintiye uğrayan bu temel bloklarına paralel
ve üst kotlardaki taşları büyük ölçüde tahribata uğramış bir başka duvara
(D515) ait taş bloklar açmanın batısında saptanmıştır. D515 ve D514 duvarları
arasında peristasis boşluğunda yürütülen çalışmalarda ince üretim İ.Ö. Erken
4. yüzyıla ait seramik parçalarının yan ısıra (Resim: 2-3), karbonlaşmış zeytin
çekirdekleri de yoğun olarak ele geçirilmiştir. D515 duvarının batısında,
kuzeybatıda yoğun kaba kap parçalarının olduğu bir depozit gözlenmiştir.
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Bu depozit içinden ele geçirilen ince üretim Attika seramikleri İ.Ö. 5. yüzyıl
sonu – 4. yüzyıl başına tarihlenmektedir. Yoğun seramikli bu depozitin
horosanlı bir dolgu üzerine oturduğu anlaşılmıştır. D514 ve D515 duvarlarının
oturduğu dolguları anlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda iki duvara ait
temel bloklarının +1.41m. kotunda İ.Ö. 5. yüzyıl dolgusu içine oturdukları
saptanmıştır.
Bu açmada yürütülen çalışmalar sonucunda iki farklı konutun sınırlarını
belirleyen duvarlar ortaya çıkarılmıştır. D515 duvarı kenarındaki yoğun
seramikli depozit, bu alanda İ.Ö. 5. yüzyıl sonunda bir yapılanma sürecini
göstermektedir. Yine peristasis boşluğunda yürütülen çalışmalarda D514 ve
D515 duvarlarının bu yapılanma sürecinde inşa edildiğini göstermiştir.
BZ.10.SE.11.2.D Açması: SE sektörünün kuzeyinde, kuzeydoğu- güneybatı
doğrultulu ve limana kadar uzandığı düşünülen caddenin devamını görmek
ve 11.2.A, 11.2.B ve 11.2 C açmalarında ortaya çıkarılan mekânların cadde
ile ilişkisi ile iç mekân düzenlemesini anlamak amacıyla 11.2.D açmasında
çalışmalara +2.14m. kotundan itibaren başlanmıştır. Açmanın güneybatısında,
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu ve caddeyi güneyden sınırlayan bir duvara
ait blok taşlar (D517) ortaya çıkarılmıştır. D517 duvarının güneyindeki
çalışmalarda duvara yaslanan, 11.2.A açmasında da devamı görülen F1023 tabanı saptanmıştır. D517 duvarının kuzeyinde cadde doğrultusundaki
çalışmalarda ise, batıdan doğuya eğim gösteren caddenin İ.Ö. 4 yüzyıl ortası
çakıllı- seramik kırıklı sıkıştırılmış düzlemine ulaşıldı.
Sonuç olarak, bu açmada yürütülen çalışmalar sonucunda yapı adasını
kuzeyden sınırlayan cadde ve parsel duvarı kısmen ortaya çıkarılmıştır. D515
peristasis duvarının D517 duvarı ile köşe yapıp bir mekânı sınırladıkları
anlaşılmış; ancak iç mekânları belirleyen duvarlara rastlanmamıştır.
BZ.10.SE.12.2.D Açması: 11.2.C açmasında ortaya çıkarılan D514 peristasis
duvarı ile sınırlanan yapının iç mekânlarını anlayabilmek amacıyla 12.2.D
açmasında çalışmalar sürdürülmüştür. Açmanın kuzeydoğu ve kuzeybatı
köşesinde bazı alanlarda iri çakıllı bir düzleme ait parçalar gözlenirken,
açmanın ortasında 60cm. çapında kuyuya ait çember taşları ortaya çıkarılmıştır.
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Kuyu içinde yürütülen çalışmalarda

+0.09m. kotunda suya ulaşılmıştır.

Açmanın tamamına yayılan alanda İ.Ö. geç 6. yüzyıl- erken 5. yüzyıl kullanım
evresine ait bir düzlem saptanmıştır. Kuyu çemberinin kuzeyinde ise yanyana
iki daire şeklinde karbon izlerine rastlanmıştır; bu izlerin olasılıkla kuyu
yanına yerleştirilmiş ahşap(?) kaplara ait olmalıdır. Karbon izlerinden 120cm.
çapında olan dairenin içinde yürütülen çalışmalarda genellikle İ.Ö. geç 6.
yüzyıla ait seramik parçaları gözlenmiştir.
Bu açmada yürütülen çalışmalar ile D514 duvarı ile sınırlanan alanda
özellikle İ.Ö. erken 5. yüzyıla ait yapı evreleri saptanmış, 4. yüzyıl yerleşim
evresine ait izlerin ise çok zayıf olduğu anlaşılmıştır. Kuyu ve etrafındaki
karbonlu izlerle tanımlanan unsurlar (su biriktirme birimleri?) göz önüne
alındığında bu alanın açık bir mekân olduğu anlaşılmaktadır.
BZ.10.SE.12.2.A Açması: 12.2.A açmasındaki çalışmalara +2.23m. kotundan
itibaren başlanmış, açmanın güneydoğu köşesinde 11.2.C açmasında ortaya
çıkarılan D514 peristasis duvarı ile aynı doğrultuda olup eksenleri tam olarak
tutmayan bir duvara ait taşlar ortaya çıkarılmıştır (D518). Duvarın D514
duvarına kadar uzanmadığı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir duvarla
(D519) köşe yaptığı görülmüştür. İ.Ö. 5 yüzyıl kullanım evresine ait olan D514
duvarının olasılıkla daha erken evreye ait olan D518 duvar izini kullanmış
olmalıdır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde yürütülen çalışmalarda daha önce
11.2.C ve 12.2.D açmalarında görülen ve İ.Ö. erken 5. yüzyıla tarihlenen
düzleme ulaşılmıştır. Bu düzlemin D514 duvarının doğrultusunda da devam
ettiği saptanmıştır. Açmanın kuzeybatı tarafında 11.2.C açmasından devam
eden D515 duvarına ait taş bloklar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Açmanın
güneybatısında yürütülen çalışmalarda ise, ince kap ve pişmiş toprak figürin
(Resim: 5) parçalarıyla birlikte kaba kap parçalarında da yoğunluk gösterdiği
bir depozit kazılmış, depozitin +0.22m. kotunda çamurlu bir toprak üzerinde
sonlandığı anlaşılmıştır.
Bu açmada yürütülen çalışmalar sonucunda açmanın güneydoğusunda
İ.Ö. 5. yüzyılla ilişkili duvar ve düzlemler belirlenirken, 11.2.C açmasında
açığa çıkarılan D514 ve D515 duvarlarının ise erken evreye ait duvar izlerini
kullanarak İ.Ö. 5. yüzyıl sonlarında yapıldıkları anlaşılmıştır. 11.2.C ve
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D açmalarında görülen yoğun İ.Ö. 5. yüzyıl sonu- 4.yüzyıl başı seramikli
depozit gibi D515 duvarının batısında bu açmada da yoğun seramikli bir
depozit kazılmıştır. İ.Ö. 4. yüzyıl başına tarihlenen bu depozit söz konusu
alanda bir yeniden yapılanma evresini kanıtlamaktadır.
BZ.10.SE.12.3.D Açması: +2.24m. kotunda başlayan çalışmalarda farklı
özellikteki dolgular kazılmıştır. Açmanın ortalarından güneydoğusuna
ilerleyen alanda oldukça yoğun kaba kap ve özellikle amphora parçalarının
ele geçirildiği bir dolgu gözlenmiştir. İ.Ö. 4. yüzyıl ilk yarısı ve ortasına ait
seramik parçalarının ele geçirildiği bu dolgunun alt kotlara devam ettiği
saptanmıştır; dolgunun altta horasanlı- killi bir düzlem üzerine oturduğu
gözlenmiştir. Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda yoğun depozit
altında bırakılarak iptal edilmiş olan bir duvara ait kil taşı blokları ortaya
çıkarılmıştır (D533). Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D533 duvar kenarında
yürütülen çalışmalarda, duvar taşlarının tek sıra hâlinde horasanlı düzlem
içine ve alttan gelen kırmızı toprak üzerine +0.90m. kotunda yerleştirildiği
anlaşılmıştır.
Bu açmada yürütülen çalışmalar sonucunda İ.Ö. 4 yüzyıl ilk yarısında
yine D515 duvar doğrultusunun batısında kalan alanda yoğun bir depozit
saptanmıştır; bu depozitin erken evreye ait tabakaları büyük ölçüde tahrip
ettiği anlaşılmıştır. 6. seviyede ortaya çıkarılan İ.Ö. 6. yüzyıl sonuna ait D533
duvarının İ.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısında yoğun bir depozitle örtülerek iptal
edildiği saptanmıştır; bu duvarla ilişkili düzlemlerin de yine açmanın değişik
alanlarında farklı özellikler gösteren dolgularla tahrip edildiği görülmüştür.
BZ.10.SE.12.3.A Açması: Bu açmadaki çalışmalara +2.15m. kotundan
itibaren başlanmış, açmanın güneybatı köşesinde kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu uzanıp 12.3.D açmasında ortaya çıkarılan D533 duvar doğrultusuna
dik gelen, 46cm. genişliğinde bir duvar ortaya çıkarılmıştır (D534). Açmanın
güneydoğusunda ise D534 duvarına paralel olarak uzanan ve küçük taşlardan
oluşan 38cm. genişliğinde bir başka duvar (D525) saptanmıştır; bu duvarın
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzanan ve yine küçük taşlarda oluşan
38cm.lik bir başka duvarla köşe yaptığı anlaşılmıştır (D536). D536 duvarının
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yine aynı özellikteki bir başka duvarla köşe yaptığı (D542) ve güneydoğuya
döndüğü görülmüştür. D535, D536 ve D542 duvarları ile sınırlanan mekân
geç kullanım evresine aittir. D534 duvarı ile D535 duvarları arasında kalan
alanda yürütülen çalışmalarda yine yoğun kaba kap parçalarından oluşan
dolgu kaldırılmıştır; burada D535 duvarının İ.Ö. 4. yüzyıl ortasına ait bu dolgu
içine oturduğu saptanmıştır. D534 duvarı kenarında ise alt kotlarda kil taşı
bloklarından oluşan ve genişliği 52cm. olan duvar yapısı ortaya çıkarılmıştır.
Duvarın erken kullanım evresinde geniş bir duvar olduğu, ancak İ.Ö. 4. yüzyıl
ortasında D535 duvarının da inşa edilmesiyle doğu yüzündeki taşlarının
yoğun seramikli bir dolgu ile kapatılarak kullanım gördüğü belirlenmiştir.
Sonuç olarak, bu açmada yürütülen çalışmalarda 12.3.D açmasında
olduğu gibi yoğun bir tesfiye çalışmasının yapıldığı görülmüştür. Erken
evreye (İ.Ö. 6.yy. sonu-5. yy. başı) ait olan duvarlardan D533 duvarı tamamen
iptal edilirken, yine erken evre duvarı olan D534 duvarının da kısmen
tahrip edilip, daraltılarak kullanıldığı görülmüştür. Geç evreye (İ.Ö. 4. yy.
ikinci yarı) ait olan D535, D536 ve D542 duvarları da yoğun tesviye dolgusu
içine oturtulmuş ve daraltılan D534 duvarıyla birlikte kullanım görmüştür.
Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen üzeri harçla kaplı kaba kap parçalarından
yola çıkarak, bu alanda İ.Ö. 4. yy. ikinci yarısından itibaren atölye kullanımına
dönüşüm yaşanmış olmalıdır.
BZ.10.SE.10.2.B Açması: +2.36m. kotunda başlayan çalışmalarda açmanın
kuzeybatı köşesinde caddeyi sınırlayan D517 duvarının devamı ortaya
çıkarılırken, açmanın güneydoğu köşesinde D517 duvarına paralel olarak
uzanan ve bu duvardan daha geniş olan bir başka duvar D537 gözlenmiştir.
İki duvarın sınırladığı alanda çakıllı-horosanlı bir taban (F10-50) tahribata
uğramış bir şekilde görülmüş ve kısmen kaldırılmıştır. D537 duvarı açmanın
doğu kesitinde kesintiye uğradığı görülmüştür; duvar İ.Ö. 4. yüzyıl ikinci
çeyreğinden itibaren kullanım gördüğü düşünülmektedir.
BZ.10.SE.10.3.C

Açması:

+2.46m.

kotundan

itibaren

yürütülen

çalışmalarda açmanın kuzeybatı köşesinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu
uzanan bir duvara ait (D538) taşlar ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güneyinde
ise kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan, küçük taşlardan örülmüş,
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yaklaşık 35cm. genişliğinde olan geç dönem duvarı (D539) ile bu duvarı dik
kesen ve aynı özellikte bir başka duvar (D540) açığa çıkarılmıştır. Açmanın
batı tarafında D538 ve D540 duvarları arasında kalan alandaki çalışmalarda
duvarlara kadar yaslanan İ.Ö. geç 4. yüzyıla ait horasanlı bir taban (F10-51)
gözlenmiştir. Kısmen kaldırılan bu taban altından F10-52 tabanının kesintisiz
bir şeklide devam ettiği görülmüştür. D540 ve D539 duvarlarının bu taban
üzerine oturduğu, dolayısıyla İ.Ö. 4. yüzyıl ikinci yarısından sonra inşa
edildikleri anlaşılmıştır.
10.3.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda 10.2.B açmasında
ortaya çıkarılan ve caddeyi güneyden sınırlayan D517 duvarına paralel
uzanan ve çağdaşı olan D538 duvarı ve bu duvarla ilişkili horasanlı taban
ortaya çıkarılmıştır. İ.Ö. 4 yüzyıl ortasında bu duvar kısmen iptal edilmiş, aynı
doğrultuda olan ve 10.2.B açmasında ortaya çıkarılan D537 duvarı ile birlikte
kullanım görmeye devam etmiştir. İ.Ö. 4. yüzyıl ikinci yarısından sonra da bu
alanda 4. yüzyıl ortası tabanları üzerine geç kullanım evresine ait olan D539
ve D540 duvarları inşa edilmiş ve daha küçük mekânlar oluşturulmuştur.

ii) SE Sektörü İkinci Çalışma Alanı
BZ.10.SE.9.6.C Açması: +2,54 m. kotunda başlayan çalışmalarda açmanın
kuzeybatı köşeşinde çakıllı-horasanlı bir taban (F10-01), doğusunda ise
horasanlı bir başka taban (F10-02) ortaya çıkarılmıştır. Sokak ve parsel duvarı
doğrultusunda yürütülen çalışmalarda taş döşeli sokağın ve parsel duvarının
devamı (D29) görülmüştür.
9.6.D açmasında ortaya çıkarılan D29 duvarı ve taş döşeli sokağın devamı
9.6.C açmasında da açığa çıkarılarak, taş döşeli sokağın doğusundaki parselin
sınırları belirlenmiştir. Ortaya çıkarılan tabanlar dışında herhangi bir mimarî
öğeye rastlanmamış, kanalizasyon borusu nedeniyle tabanların ve taş döşeli
sokağın bir kısmının tahrip edildiği görülmüştür.
BZ.10.SE.9.5.B Açması: +2, 56 m. kotundan itibaren yürütülen çalışmalarda
9.6.C açmasında açığa çıkarılan F10-01 tabanının devamı ortaya çıkarılmıştır.
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Açmanın güneydoğusundaki çalışmalarda İ.Ö. 4. yüzyıl ortasına ait çakıllıhorasanlı bir taban (F10–07) saptanmıştır. Açmanın güneybatısındaki
çalışmalarda ise, F10-07 tabanı tarafından kapatılarak iptal edilmiş olan bir
kuyu açığa çıkarılmış, kuyunun güneyinde ise olası bir duvar öğesine işaret
eden horasanlı uzanım gözlenmiştir. Bu negatif mimarî unsura göre kuyunun
olduğu alanın avlu, güneyinde kalan alanın ise kapalı ya da yarı kapalı mekân
olduğu düşünülmektedir.
BZ.10.SE.9.5.C Açması: +2. 55 m. kotunda başlayan çalışmalarda
kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı yoğun döküntü taşlara rastlanmıştır. Bu
alanının doğusunda, açmanın kuzeybatısından güneydoğusuna ilerleyen
çakıllı horasanlı bir taban açığa çıkarılmıştır (F10-17). Yoğun döküntü
taşlarının doğusunda yürütülen çalışmalarda ise, kuzeybatı - güneydoğu
doğrultulu tahribat görmüş bir duvara ait taşlar gözlenmiştir (D516). Duvar,
olasılıkla F10-17 tabanı tarafından örtülmüş olmalıdır.
BZ.10.SE.10.6.D Açması: Taş döşeli sokağın doğusundaki yapılanmayı
anlamak amacıyla +2,57 m. kotundan itibaren yürütülen çalışmalarda ilk
olarak açmanın batısında, 9.6.C açmasının doğusunda ortaya çıkarılan F10–
02 tabanının yükseltilmiş evresi olarak, F10-19 tabanı ortaya çıkarılmıştır.
Açmanın doğusundaki çalışmalarda ise İ.Ö. 4. yüzyıl sonuna ait çakıllıhorasanlı bir taban (F10–20) belirlenmiştir. Önceki yıllarda 10.6.A açmasının
kuzeyinde ortaya çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu büyük taş
blokların devamı açmanın güneybatısında ortaya çıkarılırken, bu taş sırasının
kuzeybatıya yöneldiği görülmüştür. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bu
taşlar bir duvara ait temel taşları olarak (D527) nitelendirilmiştir.
Sonuç olarak, güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu D527 ile kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu D561 duvar temel taşlarının taş döşeli sokağa kadar
devam ettiği düşünülerek bu duvarların çevrelediği alanın kapalı mekân
olduğu anlaşılmıştır. Duvarların İ.Ö. 4. yüzyıl başından itibaren yükseltilen
tabanlarla kullanıldığı, İ.Ö.4. yüzyıl sonunda F10-19 tabanı tarafından
kapatıldığı belirlenmiştir.
BZ.10.SE.10.5.A Açması: Bu açmada yürütülen çalışmalarda, ilk olarak
açmanın kuzeybatı köşesinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir duvar
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ortaya çıkarılırken (D528),

açmanın kuzeybatısında çakıllı-horasanlı bir

taban (F10-34) saptanmıştır. Açmanın batısındaki çalışmalarda da yine
aynı özellikte bir başka taban gözlenmiştir (F10-41).

D528 duvarının

kuzeybatısında yürütülen çalışmalar sonucunda çakılı horasanlı bir başka
taban gözlenmiş (F10-46) ve tabanın kısmen tahribata uğradığı saptanmıştır;
böylece D528 duvarının iki farklı mekânı ayıran öğe olduğu anlaşılmıştır.
Açmanın güneydoğusundaki çalışmalarda bir kuyunun ağız kısmına ait taş
sırası açığa çıkarılmıştır.
Sonuç olarak, ortaya çıkarılan kuyunun birbirlerine paralel olan D529
ve D528 duvarları arasında olduğu görülmüştür. Buna göre, bu alanın avlu
olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. D528 duvarının 9.6.C ve 10.6 D
açmasında da devam ettiği, güneybatıdaki taş döşeli sokak ile sonlandığı
düşünülmektedir. D528 ve 529 duvarları ile belirlenen alan kapalı mekân
olarak kullanılmış olmalıdır.
BZ.10.SE.10.6.C

Açması:

+2,55

m.

kotundan

itibaren

yürütülen

çalışmalarda açmanın doğusunda ve açmanın güneyinde daha önceki yıllarda
ortaya çıkarılan geniş caddenin son kullanım evresine ait sıkıştırılmış çakıllı
düzlem açığa çıkarılmıştır. 10.6.A açmasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı
D77 duvar doğrultusundaki çalışmalarda duvarın bu alanda temel seviyesine
kadar tahribata uğradığı anlaşılmıştır.
BZ.10.SE.10.5.B Açması: Açmanın güneyinde yürütülen çalışmalarda küçük
bir alanda yoğun çatı kiremitleri dolgusu ile bu dolgunun hemen kuzeyinde
güneybatı-kuzeydoğu uzanımlı bir duvar açığa çıkarılmıştır (D551). Açmanın
kuzeybatısındaki çalışmalarda yoğun döküntü taşları kaldırılmış, alttan gelen
çakıllı bir tabana (F10-62) ulaşılmıştır. D551 duvarının güneydoğusundaki
çalışmalarda ise, killi-çakıllı bir taban (F10-65) ile kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu D551 duvarıyla köşe yapan başka bir duvar ortaya çıkarılmıştır
(D545). İki duvar arasında yoğun çatı kiremidinin ele geçirilmesi nedeniyle
bu alanın avluya açılan yarı kapalı bir mekân olduğu düşünülmektedir.
Açmanın kuzeybatı köşesinde ortaya çıkarılan D545 duvarının peristasisi
sınırlayan duvar olabileceği düşüncesiyle, kazı çalışması güneybatıya doğru
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genişletilmiştir. Bu çalışma sonucunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
peristasisi güneydoğudan sınırlayan duvar ortaya (D522) çıkarılmıştır.
Sonuç olarak, 10.6.C, 10.6.D, 10.5.A ve 10.5.B açmalarında yürütülen
çalışmalar sonucunda kuzeybatı-güneydoğu uzantılı taş döşeli sokağın
doğusundaki bir yapının sınırları ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan yapı
güneybatıdan D510 duvarı kuzeybatıdan taş döşeli sokağa kadar uzandığı
düşünülen ancak tahrip edilmiş D528 duvarı, güneydoğudan önceki yıllarda
10.6.A açmasında ortaya çıkarılan ve 10.6.C açmasında devamı görülebilen
D77 duvarı, ve kuzeydoğudan peristasisi sınırlayan D522 duvarı ile
sınırlanmaktadır. Bu yapının L şeklinde avlusu olan iki kapalı mekân ve bir
yarı kapalı mekân olabilecek birimlerden oluştuğu düşünülmektedir. D527,
D561 ve D528 duvarı arasında kalan alan ile D527, D561 ve D77 duvarının
arasındaki alan evin kapalı mekânları iken; D522, D551 ve D77 duvarları ile
sınırlanan alan ise yarı kapalı mekân olarak tanımlanmıştır. Bu üç mekânın
arasında kuyusu bulunan avluya güneydoğuda yer alan kuzeydoğugüneybatı yönlü caddeden giriş olduğu tahmin edilmektedir (Şekil: 2).
Bu yapının açığa çıkarılmasından sonra, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
peristasisin

kuzeydoğusundaki

yapılanmayı

anlamak

ve

güneybatı-

kuzeydoğu doğrultulu caddenin devamını görebilmek amacıyla 11.5.A ve
11.5.D açmalarında çalışmalara başlanmıştır.
BZ.10.SE.11.5.A

Açması:

+2.40

m.

kotundan

itibaren

yürütülen

çalışmalarda 10.6.C açmasının doğusunda ortaya çıkarılan sıkıştırılmış çakıllı
cadde düzleminin açmanın güneydoğusunda açığa çıkarılmıştır. Açmanın
kuzeybatısındaki çalışmalarda ise, horasanlı bir taban (F10-66) ve bu tabanı
(10.5.B açmasında ortaya çıkarılan peristasisin kuzeydoğusunu da) sınırlayan
D545 duvarına ulaşılmıştır. Caddeyi sınırlayan D77 duvarı doğrultusundaki
çalışmalarda duvarın üst taşlarının tahrip edildiği anlaşılmıştır; ancak alt
kotlarda düzgün temel blokları ortaya çıkarılmıştır. D77 duvarına paralel
uzanan ve peristasisi sınırlayan, 10.5.D açmasında da devamı olan D522
duvarının devamı gözlenmiştir. Peristasiste yürütülen sondaj çalışmalarında
D545 duvarının +1.49 m kotunda askıda kalıp yaklaşık 40cm sonra başka bir
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taş sırası halinde alt kotta devam ettiği gözlenmiştir. Bu taş sırası ile D522
duvarının +0.92 m kotunda askıda kaldığı anlaşılmıştır.
Sonuç

olarak,

peristasisin

caddeye

kadar

uzandığı,

peristasisin

güneydoğusundaki alanın 10.5.B açmasında yarı kapalı mekân olarak
tanımladığımız alan içinde, kuzeybatısındaki alanın ise başka bir yapıya ait
mekân olduğu düşünülmektedir.
BZ.10.SE.11.5.D Açması: +2.43m. kotunda başlayan çalışmalarda açmanın
kuzeydoğu köşesinde in situ bir pithosa rastlanmıştır; pithosun ters olarak
alltaki bir başka pithosun üzerine yerleştirildiği anlaşılmıştır. Üst üste
konulan pithoslar olasılıkla yağmur sularını biriktirme amaçlı kullanılmış
olmalıdırlar. Açmanın kuzeybatısındaki çalışmalarda çakıllı-horasanlı bir
taban saptanırken (F10-67), pithosa kadar uzanan kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu duvar açığa çıkarılmıştır (D554). Bu duvara paralel uzanan ve
olasılıkla pithosları sınırlayan bir başka duvar (D555) daha saptanmıştır. D554
duvarının pithosların yerleştirilmeleri sonucu tahrip edildiği görülmüştür
(Resim: 6). D554 ve D555 duvarları arasında yürütülen çalışmalarda D554
duvarının +1.37 m. kotunda askıda kaldığı ve D555 duvarının ise +1.34 m.
kotunda askıda kaldığı saptanmıştır.
Sonuç olarak, 10.5.B açmasında ortaya çıkarılan peristasisi kuzeydoğudan
sınırlayan D545 duvarı, güneydoğudan bu mekânı sınırlayan 11.5.A
açmasında devam ettiği görülen D562 parsel duvarı, ve kuzeydoğudan D555
duvarının sınırladığı alan kapalı/yarı kapalı alan olarak düşünülmektedir.
Sınırları belirlenen kapalı ya da yarı kapalı mekânın tabanı 11.5.A açmasında
ortaya çıkarılan F10-66 tabanıdır.
BZ.10.SE.10.5.C Açması: 10.5.C açmasında yürütülen çalışmalarda
güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu uzanıp güneybatıya dönen bir duvar
(D556) ile güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu bir başka duvar (D557) ortaya
çıkarılmıştır. Açmanın kuzeyinde D557 duvarı ile sınırlanan çakıllı-horasanlı
bir taban (F10-71) saptanmıştır.
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11.5.A ve 10.5.B açmalarında ortaya çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu
eksenli peristasis doğrultusundaki D545 duvarının devamı açığa çıkarılmıştır.
Böylece bu açmada D556, D557, D558 ve D545 duvarları ile sınırlanan kapalı
bir mekân tanımlanmıştır.

iii) SE Sektörü Üçüncü Çalışma Alanı
BZ.10.SE.9.4.A Açması: 8.5.B, 8.5.C, 8.5.D, 8.4.A, 7.4.B ve 7.4.C açmalarında
ortaya çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş döşemeli sokak ile
kesişen güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu cadde düzleminin doğusunda
kalan parselin yapılaşma evrelerinin anlaşılması için başlatılan çalışmalarda,
ilk olarak

2000 yılında kazılan 8.4.B açmasında ortaya çıkarılan kireçli

tabanın devamına ulaşılmıştır. Açmanın güneybatı köşesinde bulunan
kuzeybatı-güneydoğu bir duvara ait taşlar gözlenmiş (D512) ve bu duvarın
yoğun kireçli, siyah çakıllı, horasanlı bir tabana (F10-05) dâhil edilerek iptal
edildiği anlaşılmıştır. D512 duvarı doğrultusundaki çalışmalarda duvarın
kuzeybatıya doğru genişlediği görülmüş ve bu alandaki çalışmalarda D512
duvar doğrultusu altında bu duvardan daha doğuda başka bir duvara ait izler
saptanmıştır. İki evreli D512 duvarı ilk evrede olasılıkla batıda önceki yıllarda
kazılan 9.5.D ve 8.4.B açmalarında bir kısmı ortaya çıkarılan bir mekânla
ilişkili bir duvar iken, ikinci evresinde 9.4.D açmasında ortaya çıkarılan F1006 kil tabanını güneyden sınırlayan D513 duvarı ile çağdaş olarak kullanılmış
ve ekseni yaklaşık 30cm. doğuya kaydırılmıştır.
Ele geçirilen buluntulara göre, D512 duvarının ikinci kullanım evresi en
geç İ.Ö. 4. yy.ın son çeyreği olarak tarihlendirilmiştir. Son kullanım evresinde
tüm duvarların üzeri kireç-çakıl-horasan karışımı bir tabanla kapatılarak
kullanımdan kaldırılmıştır. Bu duvarların kullanımdan kalkması en erken İ.Ö.
4 yy.ın son çeyreği olmalıdır. Açmanın güneyindeki çalışmalarda ise, önceki
yıllarda kazılan 9.5.D açmasındaki D58 duvarı ile aynı doğrultuda D511
duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar ise F10-05 tabanının yoğun taş-kireç
karışımlı blokajı tarafından kapatılmıştır. D511 duvarı aynı zamanda 8.5.B
açmasında ortaya çıkarılan peristasisi kuzeyden sınırlayan parsel duvarıdır.
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BZ.10.SE.9.4.D Açması: Güney bölümünde yürütülen çalışmalarda
9.4.A açmasında görülen kireçli-çakıllı F10-05 tabanı ile aynı seviyedeki
horasan F10-15 tabanına ulaşılmıştır. F10-15

tabanının güneydoğusunda

9.4.A açmasındaki F10-05 tabanında olduğu gibi, tabana dâhil edilmiş olan
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir duvara ait düzgün taşlar (D513) ortaya
çıkarılmıştır. F10-15 tabanı ve D513 duvarının doğusunda kalan kısımda
yürütülen çalışmalarda

ise, oldukça özenli bir işçiliğe sahip kil taban

gözlenmiş (F10-06) ve tabanı güneyden sınırlayan D513 duvarının kuzey
cephesinin sıvalı olduğu anlaşılmıştır. Taban ve duvarın kullanım evresi
buluntulara göre, en geç İ.Ö. 325 olarak tarihlendirilmiştir.
BZ.10.SE.9.3.A Açması: Yürütülen çalışmalarda + 2.05m. kotundan itibaren
9.4.A ve 9.4.D açmalarında görülen horasan F10-15 tabanının devamı ortaya
çıkarılmıştır. Tabanın üstünde, açmanın ortasına denk gelen alanda yaklaşık
1. M. çapında çok sert, siyah taşçık ve küçük çakıl kullanılarak oluşturulmuş
yuvarlak bir zemin -diğer açmalarda görülen atölye ile ilgili öğeler (8.4.C
açmasındaki işlik tabanı, 8.4.D açmasındaki sıvı toplama haznesi) göz önüne
alındığında- üzerindeki taş presi taşıyan bir alan olarak planlanmış olduğu
düşünülmektedir.
Açmanın güneydoğusundaki çalışmalarda 9.4.C açmasında görülen ve
peristasisi batıdan sınırlayan D522 duvarının devamı ortaya çıkarılmış ve
duvarın kısmen tahribata uğradığı gözlenmiştir. Bu alanda D522 duvarının
tahrip edilerek F10-15 taban blokajına dâhil edildiği anlaşılmıştır. D522
duvarının doğusunda ise, alanın son kullanım evresinde peristasisin iptal
edilerek yapıya dâhil edilmiş olduğu gözlenmiştir.
BZ.10.SE.8.3.A Açması: +2.62m. kotundan itibaren yürütülen çalışmalarda
önceki yıllarda kazılan 7.4.D ve 7.4.C açmalarında ortaya çıkartılan
güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu cadde düzlemini güneyden sınırlayan
parsel duvarına ait taşlara ulaşılmıştır (D531). D531 duvarının güneyinde
yürütülen çalışmalarda horasanlı F10-56 tabanına ulaşılmıştır. F10-56 tabanı
-önceki yıllarda kazılan açmalarda ortaya çıkarılan doğuda D136, güneyde
ve batıda D135 duvarları ile çevrili- kapalı bir mekâna ait olmalıdır. Açmanın
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kuzeyindeki çalışmalarda 7.3.B açmasında ortaya çıkarılan cadde düzlemine
ulaşılmıştır (Resim: 7).
BZ.10.SE.9.3.B

Açması:

+2.57

m.

kotunda

başlayan

çalışmalarda

öncelikle açmanın güneyinde 9.4.C açmasından gelen kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu, peristasisi doğudan sınırlayan D523 duvarının devamı ortaya
çıkarılmıştır; açmanın doğusunda ise horasanlı F10-59 tabanına ulaşılmıştır.
Bu tabanı açmanın güneydoğu köşesinde sınırlayan kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu D546 duvarı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın doğusunu ve kuzeyini
kaplayan F10-59 tabanı güneyde 9.4.C açmasında bulunan D546 duvarı,
güneyde D523 duvarı ile sınırlanmaktadır (Resim: 8). Tabana dâhil edilmiş
olan kuzeydeki D526 duvarı ise daha erken kullanım evresine aittir. D523
duvarının batısında kalan alanda yürütülen çalışmalarda yoğun seramikli bir
depozit kazılmış ve bu depozitin duvarı kısmen tahrip ettiği gözlenmiştir.
D532 ve D526 duvarlarının köşe yaptığı alandaki çalışmalarda horasan taban
ortaya çıkarılmıştır (F10-76).
BZ.10.SE.9.4.B Açması: +2.75 m. kotundan itibaren yürütülen çalışmalarda
açmanın güneydoğu köşesinde yaklaşık 50 cm. çapında bir pithos gövdesinin
üstü ele geçirilmiştir. Sürdürülen çalışmalarda, açmanın güneybatısından
başlayıp kuzeydoğuya doğru uzanan alanda horasanlı-kill bir taban (F10-58),
kuzeybatıda 9.4.A açmasından devam eden F10-05 tabanı, ve güneydoğuda
horasanlı F10-57 tabanı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda
yürütülen çalışmalarda ise, önceki yıllarda 8.5.B açmasında ortaya çıkarılan
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu peristasisin güney sınırını oluşturan D25
duvarının devamı niteliğindeki D544 duvarına ulaşılmış ve bu duvarın 9.4.C
açmasında görülen kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu peristasisin batı sınırını
oluşturan D522 duvarı ile geniş bir açıyla köşe yaptığı anlaşılmıştır. D544
duvarının güneyinde yürütülen çalışmalarda ise peristasisin güney sınırını
oluşturan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D532 duvarı ortaya çıkarılmıştır;
duvarın euthynteria bloklarının konglomera oldukları saptanmıştır. Ortaya
çıkarılan D532 duvarı ile köşe yapan bloklar ikinci peristasise işaret etmektedir.
BZ.10.SE.9.4.C Açması: +2.70 m. kotunda başlayan çalışmalarda öncelikle
9.4.A ve 9.4.D açmalarında ortaya çıkarılan kireçli-siyah çakıllı ve horasanlı

275

F10-5 tabanının devamına ulaşılmıştır. Yürütülen çalışmalarda açmanın
doğusunda bir peristasise işaret eden kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
D523 parsel duvarı, D523 duvarı ile köşe yaparak F10-40 horasan tabanını
kuzeyden sınırlayan güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu D524 duvarı, açmanın
batısında ise 9.4.D açmasında görülen F10-06 kil tabanının devamı, bu tabanı
güneyden sınırlayan D513 duvarının F10-05 tabanı tarafından tahrip edilmiş
olarak devam eden doğrultusu ve F10-05 tabanı açığa çıkarılmıştır. Açmanın
kuzeyinde, 9.3.B açmasında da görülen çok yoğun seramik depozitin devamı
gözlenmiştir. İ.Ö. 4. yy. ortasına tarihlenen depozitin altından kuzeydeki
9.3.B açmasına devam eden F10-43 tabanı saptanmıştır. D523 duvarının
batısında yürütülen çalışmalarda, D523 duvarının doğusunda görülen ve 5A
locusu olarak tanımlanan yoğun seramikli depozitin devamına rastlanmıştır;
kaldırılan depozitin altından batıda yer alan konutun parsel duvarı (D522)
ortaya çıkarılmıştır.
D523 duvarının kuzeyinde F10-40 tabanının bir kısmı kaldırılmış, taşlı
bir döşemeyi kuzeyden sınırlayan D547 duvarı görülmüştür; bu duvarın
D523 duvarına yaslandığı, doğuda ise F10-40 tabanı altında devam ettiği
anlaşılmıştır. D547 duvarının doğusunda ise D547 duvarına paralel D525
duvarı açığa çıkarılmıştır. Açmanın güneydoğu köşesindeki çalışmalarda,
D522 ve D523 duvarları arasında uzanan peristasisin kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu D545 duvarı ile geç dönemde kapatılarak konut içine dâhil edilmiş
olduğu belirlenmiştir. D522 ve D523 duvarları arasında yapılan çalışmalarda
İ.Ö. 5. yy. sonu, İ.Ö. 4. yy. ortası ve İ.Ö. 4. yy. sonuna tarihlenen üç farklı
düzlem saptanmıştır; peristasisin İ.Ö. 4. yy. sonunda iptal edilerek konut
alanına dâhil edildiği anlaşılmıştır.
BZ.10.SE. 10.3.A Açması: 8.5.B, 8.5.C, 8.5.D, 8.4.A, 7.4.B ve 7.4.C
açmalarında ortaya çıkartılan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş döşemeli
sokak ile kesişen güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu cadde düzleminin
doğusunda kalan parselin kuzey sınırını ve bu alandaki yapılaşma evrelerinin
anlaşılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu D550 duvarı ve 9.4.C açmasında ortaya çıkarılan güneybatı-
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kuzeydoğu doğrultulu D525 duvarının devamına ulaşılmıştır. Açmanın
batısında 9.3.B açmasında görülen F10-59 tabanının bu açmada da devam
ederek D550 duvarına yaslandığı görülmüştür. Açmanın kuzeydoğusundaki
çalışmalarda ise D563 duvarı ortaya çıkarılmış, D550 ile D563 duvarları
tarafından sınırlanan horasanlı bir geç dönem tabanına ulaşılmıştır (F10-63).
BZ.10.SE.10.4.D Açması: +2.57 m. kotunda başlayan çalışmalarda açmanın
güneydoğusunda 9.4.C açmasında bulunan horasanlı-kireçli F10-40 tabanının
devamına ulaşılmış, tabanın güneyden kuzeye doğru bir eğimle devam
ettiği saptanmıştır. Açmanın doğu tarafındaki çalışmalarda bu alanın bir
avlu olduğunu gösteren bir kuyuya ait taşlar ortaya çıkarılmıştır. Açmanın
kuzeyindeki çalışmalarda ise, F10-40 tabanının 9.4.C açmasında olduğu gibi
D547 duvarının üzerini kapattığı, F10-40 tabanı seviyesine kadar yükselen
D547 duvarının taşları tabana dahil edilmiş olduğu anlaşılmıştır. D547
duvarının kuzeyinde, açmanın kuzeybatısındaki çalışmalarda 9.4.C açmasında
görülen D547 ve D525 duvarları arasında kalan 35 cm. genişliğindeki kanalın
horasanlı-killi zeminine ulaşılmış, ancak kanalın 9.4.C açmasında ortaya
çıkartılan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu D549 duvarı ile ikiye bölündüğü
görülmüştür. Kanalın 9.4.C ve 10.4.D açmaları arasında kalan kısmı D523,
D525, D547 ve D549 duvarları ile çevrili bir havuzcuk oluştururken, 10.3.A ve
10.4.D açmalarında kalan kısmında doğu sınırını oluşturan duvarın tahribata
uğradığı anlaşılmıştır.
BZ.10.SE. 10.5.D Açması: +2.67 m. kotundan itibaren yürütülen çalışmalarda
ilk olarak çakıllı bir alan ile beraber yoğun seramik depoziti görülmüş, tesviye
dolgusu olarak kullanılmış bu depozit içerisinde İ.Ö. 6. yy. başına dek uzanan
buluntuların genel olarak İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen buluntuları gözlenmiştir.
Açmanın güneybatı köşesinde 10.5.A açmasından devam eden F10-34 tabanı
ile yoğun seramik depoziti altından gelen F10-46 tabanına ulaşılmıştır.
Açmanın kuzeyindeki çalışmalarda kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
D552 duvarı ortaya çıkarılmış ve bu duvarın 9.4.B açmasında konglomera
malzemeden euthynteria blokları ortaya çıkarılan ve peristasisi batıdan
sınırlayan D545 duvarı ile aynı doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. D552
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duvarının doğusunda yürütülen çalışmalarda peristasisi doğudan sınırlayan
D545 duvarı ortaya çıkarılmıştır; duvarın kuzeybatıda tahribata uğradığı
görülmüştür (Resim: 9).
Genel değerlendirme olarak, üçüncü çalışma alanında ilk belirlemelere
göre, 8.5.B, 8.5.C, 8.5.D, 8.4.A, 7.4.B ve 7.4.C açmalarında ortaya çıkarılan
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş döşemeli sokak ile kesişen güneybatıkuzeydoğu doğrultulu cadde düzleminin doğusunda kalan konut alanının
sınırları ve iç mekân bölümlenmesi tanımlanmıştır (Şekil: 2). Buna göre, ilk
kullanım evresinde taş döşeli sokaktan koridor şeklinde bir girişten sonra,
güneyde içinde kuyusu bulunan L şeklinde bir avlusu ve avlu içerisinde kare
şekilli bir kapalı alanı bulunan konutun güney tarafında hemen hemen aynı
büyüklükte 2 kapalı mekânı daha bulunmaktadır.
Koridor şeklindeki girişin kuzeyinde ise içerisinde yine kare şekilli küçük
bir kapalı mekânı bulunan yarı kapalı bir mekân bulunmakta, bu mekânın
doğusunda ve konutun tam ortasına gelen alanda kare şekilli bir mekân
daha bulunmaktadır. Konutun kuzeydoğu köşesinde ise oldukça büyük,
dikdörtgen kil tabanlı kapalı bir mekân bulunup kuzeydeki parsel duvarını
kadar uzanmaktadır. Kuzeydeki mekânlar cadde tarafı olup kuzeydoğuda yer
alan kil tabanlı mekân dışında, cadde boyunca batıya doğru iki kapalı mekân
daha bulunmaktadır. Bu kullanım evresinde kil tabanı güneyden sınırlayan
duvarın aksı bir önceki evreden aynı duvarı temel olarak kullanmak suretiyle
daha kuzeye kaydırılmıştır. Benzer şekilde güneydoğudaki iki kapalı mekânı
ortadan ayıran duvar aksı da daha batıya kaydırılmıştır. Bu alanda yer alan
küçük taşlardan oluşan avlu döşemesi, güneydeki iki mekândan ortada olanın
açık alana dönüştürülerek konutun güneyinde geniş bir avlu oluşturulduğunu
düşündürmektedir. Bu değişimler ikinci kullanım evresine aittir.
Son evrede ise, ortada yer alan düzgün zeminli taban ve bu tabanla
ilişkili küçük havuzcuk zamanında bu avlunun ve güneydoğu köşede
yer alan mekânın üzeri kalın kireçli-horasanlı bir tabanla kapatılmıştır.
Ayrıca konutun güney parsel duvarı da bu taban altında kalarak, güneye
doğru devam eden geniş bir açık alan yaratılmıştır. Kuzeydeki mekânların
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aradaki duvarların tabanla kapatılmasına rağmen kapalı mekân özelliklerini
sürdürmüş olmalıdır.
Bu konut alanı kuzeyde cadde, batıda sokak, doğuda kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu bir peristasis, güneyde ise kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir
peristasis ile sınırlanmaktadır. Peristasisin doğusunda kalan konut yapısının
ise erken evrede batıda yer alan iki kapalı mekânı saptanabilmiştir. Bu kapalı
mekânların güneyinde yer alan uzun dikdörtgen havuzcuklar bulunmaktadır.
Son kullanım evresinde havuzcukların üzerini kapatan kireçli-horasanlı bir
tabana sahip, kuyusu olan bir avlu ve kuzeydoğuda kapalı bir mekân tespit
edilmiştir.

iv) Çevre Düzenlemesi, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
2010 yılı kazı sezonunda toplam 39 eserin restorasyon ve konservasyon
işlemleri yapılmış ve müzelik eser niteliğinde olan bu buluntular Marmaris
Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Mikromorfolojik ve arkeobotanik analizler için NE, SE sektörleri ve L4
limanı kuzeyindeki Hellenistik şarap işliği tabanlarından seçilen 121 adet
toprak örneği alınmıştır.
Mekân kullanımı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik
olarak SE sektöründeki toprak örnekleri kuyu, peristasis ve taban üstü gibi
karbon içeriği yüksek bulunan yerlerden alınmıştır. NE sektöründeki toprak
örnekleri ise daha önceki yıllarda kazılan 2 numaralı evin farklı kullanımlarının
saptanmasına yönelik olarak tanımlanmış mekânların tabanlarından rastgele
örnekleme metoduyla alınmıştır. Hellenistik şarap işliğinde de yine mekân
kullanımlarının tanımlanması amacıyla hem mikromorfolojik hem de
arkeobotanik çalışmalar yapılmak üzere toprak örnekleri alınmıştır.
Mikromorfolojik çalışmalar için alınan toprak örnekleri ile suda yüzdürme
tekniğiyle yıkama sonucu elde edilen veriler laboratuvar ortamında
incelenmek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arkeoloji Müzesi’ne
getirilmiştir.
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SE sektöründe önceki yıllarda ortaya çıkarılmış Klâsik Çağ duvarlarının
bozulma gösteren bölümlerinde acil önlem olarak konsolidasyon çalışmaları
yapılmıştır. Ayrıca her yıl olduğu gibi, ören yerinde çevre düzenlemesi için
kazı yüzey tarım topraklarının büyük ölçüde atılması sağlanmış, kazılan
alanlar dikenli tel çitler ile çevrilerek koruma altına alınmıştır. Önceki yıllarda
kazılan alanların bozulan çitleri (SW ve NE sektörleri) onarılmıştır. Ören
yerinin kuzeydoğusunda bulunan iyi korunmuş Hellenistik Şarap İşliği’nde
ise, çevre/ot temizliği yapılmış, tahribata karşı önlem olarak giriş kapısı
yenilenmiş, tel örgü ile takviye edilmiştir.
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EDİRNE YENİ SARAY KAZISI 2010 YILI ÇALIŞMALARI
Mustafa ÖZER*
1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ
Bakanlar Kurulu’nun 11. 05. 2009 tarih ve 2009/14995 sayılı kararı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 18. 06. 2010 tarih ve 129189 sayılı
ruhsatları ile, Edirne İli, Merkez İlçesi, Saray İçi Mevkii, Yeni Saray alanında
başkanlığımdaki bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi
olarak görevlendirilen Kırklareli Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından Sanat
Tarihçisi Emir Tuzkaya’nın gözetiminde ve başkanlığımdaki bir ekip
tarafından, 05 Temmuz 2010- 28. 08. 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Doç. Dr. Mustafa Özer başkanlığında yürütülen bu yılki çalışmalara; Prof.
Dr. Ali Osman Uysal (18 Mart Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihî
Bölümü), Doç. Dr. İbrahim Sezgin (Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Zekiye Uysal (18 Mart Üniversitesi Fen- Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihî Bölümü), Öğr. Gör. Yavuz Güner Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi sanat Tarihî Bölümü), Arkeolog Leyla Atlı Akbuz (Edirne
Belediyesi KUDEB), Öğr. Gör. Dr. İlknur Erbaş (Kocaeli Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi), Dr. Tülay Canıtez (Trakya Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü), Mimar Funda Aşut, Çini- Seramik
uzmanı Zeleha Kuvvet, Konservasyon Teknikeri Cavit Cesur ile Trakya, Gazi,
Selçuk, 18 Mart ve Ankara Üniversiteleri’nin Sanat Tarihî, Mimarlık, Seramik,
Geleneksel Türk El Sanatları ve Restorasyon- Konservasyon Bölümleri’nden
toplam 22 öğrenci ve yöre halkından 22 işçi katılmıştır1.
*
1

Doç. Dr. Mustafa ÖZER, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık
Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE. e-mail: mustafaozer@gmail.com
Kazıya katılan öğrenciler: Merve Filiz, Gözde Liznak, Fulya Seviç, Furkan Şeker, Özgen
Dağaşan, Müge Çetinkaya, Hüsniye Yadsan, Senem Korkut, Adem Yılancı, Ahmet Ağar,
Serkan Özbalkan, Nedime Yünsal, Ece Büyüktuncer, Yasin Sevinç, Handan Yıldırım, Ali
Karaaslan, Yeşim Ustaoğlu, Günay Sezginç, Veysel Aydın, Gürcan Laçin ve Aysun Cengiz.
Bütün ekip üyelerine, uyumlu ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
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Bu yılki çalışmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın maddî katkılarıyla
yürütülmüştür2.

2. KAZI EVİ ÇALIŞMALARI
Kazı evi ve deposu olarak kullandığımız Peykler Medresesi’nde
konaklayan kazı ekibinin bir bölümü, burada bulunan ve geçen yıllardan
kalan etütlük nitelikteki buluntuların (seramik, çini, madenî objeler, cam,
kemik, vd.) temizliğini, tasnifini, çizimini, konservasyon ve restorasyonlarını
gerçekleştirmiştir.

Bu

çalışmalar

kapsamında;

buluntular

çizim

ve

fotoğraflarla belgelendikten sonra bilgi fişlerine kayıtları yapılmış ve ardından
da, envanterlik olanlar için envanter defteri hazırlanmış, etütlük olanlar ise
listelenerek kazı evi deposuna konulmuştur.
2010 yılında Matbah-ı Âmire ve Kum Kasrı’nda çalışılmış olup, Matbah-ı
Âmire’den 195 adet, Kum Kasrı’ndan ise 22 adet eser kazı envanterliğine
alınmıştır. Ayrıca, rölöve çalışması yapılan Namazgâhlı Çeşme’nin
bulunduğu alandan da 1 adet mimarî parça kazı envanterine alınmıştır.
Matbah-ı Âmire’den 33’ü gümüş, 27’si bronz, 9’u bakır olmak üzere toplam
69 adet sikke ve 36’sı gülle olmak üzere toplam 44 adet demir; 9’u lüle, 11’i
kap olmak üzere toplam 23 adet pişmiş toprak; 23 adet kemik; 2 adet sedef;
1 adet cam; 20 adet bronz; 3 adet kurşun; 1 adet pirinç; 1 adet bakır; 1 adet
metal; 2 adet taş eser ile 5 adet mimarî parça kazı envanterine alınmıştır. Kum
Kasrı’ndan ise 2 adet gümüş sikke; 1 adet kemik; 1 adet bronz; 2 adet demir; 4
adet kurşun; 10 adet bakır; 2 adet metal eser kazı envanterine alınmıştır.
2

Edirne Yeni Sarayı’nın ihyası amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından
Edirne Yeni Saray Kazısı’na önemli miktarda maddî kaynak sağlanmıştır. Katkılarından
dolayı TBMM Başkanlığı’na çok teşekkür ederim. Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve TBMM’nin yönetici
ve çalışanlarına, sağladıkları katkı ve göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı çok teşekkür
ederim. Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2010 yılı çalışmasının gerçekleşmesinde; Edirne Valiliği,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Edirne İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi, Edirne İtfaiyesi,
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müzesi Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi
Vakfı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının ciddî katkı ve destekleri
olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederim.
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Envantere alınmış olan eserler üzerinde konservasyon çalışmaları büyük
oranda tamamlamıştır. Ancak, 11 adet sikke, 16 adet demir, 7 adet bronz,
10 adet bakır ve 1 adet pişmiş toprak eserin konservasyon ve restorasyon
çalışmaları, süre azlığı nedeniyle, bir dahaki çalışma sezonuna bırakılmıştır.
Edirne Yeni Saray Kazısı 2010 sezonunda ele geçirilen 29 adet envanterlik
eser ile 2009 yılında kazı deposuna etütlük olarak konulan ve 2010 yılında
temizliği- konservasyonu tamamlanan 7 adet envanterlik ve 58 adet etütlük
eser, bir tutanakla 28. 08. 2010 tarihînde Edirne Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Etütlükler arasında yoğun buluntu grubunu oluşturan seramikler ile beraber
diğer pişmiş toprak buluntular öncelikli olarak temizlik aşamasından
geçirilmiştir. Sonrasında tümlenebilen parçalar konservasyon ekibi tarafından
birleştirilmiş ve koruma altına alınmıştır. Bu işlemlerin ardından pişmiş
toprak buluntular tasnif edilmiştir. Tasniflemede, geçmiş çalışma döneminde
oluğu gibi, ilk aşama olarak çalışılan alanlar temel alınmıştır. Seramikler,
ikinci aşamada, hamur renkleri ve yüzey işlemlerine göre bölümlendirilmiş
ve bu özellikler bir kodlama sistemi ile ifade edilmiştir. Bu kodlama sistemine
göre; beyaz hamurlu seramikler “S”, kırmızı hamurlu tek renk sırlı seramikler
“S1”, kırmızı hamurlu iki veya daha fazla renkte sırlanmış seramikler “S2”
kırmızı hamurlu sırsız seramikler “S3”, gri hamurlu seramikler “S4”, kaba
hamurlu seramikler ise “S5” ile tanımlandırılmıştır.
Matbah-ı Âmire’de “S” grubunda 1 kasa, “S1” de 4 kasa, “S2” de 1 kasa,
“S3” te 15 kasa, “S4” te 1 kasa seramik bulunmaktadır. Kum Kasrı’nda “S”,
“S1”, “S2”, “S3” ve “S4” gruplarında birer kasa seramik yer almaktadır.
Pişmiş toprak grubunda yer alan lüleler “L”, çiniler “Çi”, künkler “K”, çatı
kiremitleri “ÇK”, tuğlalar “Tu” ile ifade edilmiştir. Matbah-ı Âmire’de 1 kasa
lüle, 1 kasa çini, 1 kasa künk, 1 kasa çatı kiremidi, 2 kasa tuğla; Kum Kasrı’nda
ise 1 kasa lüle, 5 kasa çini, 1 kasa künk ve 1 kasa çatı kiremidi bulunmaktadır.
Kum Kasrı’nda bulunmuş olan çinilerden 1-3 numaralı kasalar cüruf
niteliğinde olan çinileri kapsamaktadır. Dört numaralı kasa yüzeyi hatayî
grubu ile resmedilmiş çinileri içermektedir. Beş numaralı kasada ise, Edirne
Müzesi’nce önceki yıllarda yapılan kazılarda çıkarılan ve henüz incelenmemiş
çiniler bulunmaktadır.
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Bir başka buluntu grubunu oluşturan metal buluntular “Mt” ile kodlanmış
olup bu grup içerisinde demir (De), kurşun (Ku) ve bronz (Br) buluntular yer
almaktadır. Matbah-ı Âmire’de 5 kasa demir buluntu, 1’er kasa kurşun ve
bronz buluntular bulunmaktadır. Kum Kasrı’nda ise 1’er kasa demir, bronz
ve kurşun buluntu vardır. Her iki alanda da çok parçalı olarak bulunan cam
buluntular “C” ile kodlanmıştır. Ayrıca “T” kotu ile taş buluntular, “Mr” kotu
ile de mermer buluntular işaret edilmiştir. Matbah-ı Âmire’de taş, mermer ve
cam buluntulardan 1’er kasa; Kum Kasrı’nda ise 1’er kasa cam ve taş buluntu
yer almaktadır. Bunların dışında “ANALİZ” kodu ile her iki alanda da ortaya
çıkarılmış analizi yapılabilecek durumda olan buluntular (hayvan kemiği,
ahşap, midye kabuğu vb.) için ortak bir kasa açılmıştır.
Depolama safhasında yukarıda değinilen kodlama esasları dikkate alınarak
buluntular, kasalar içerisinde koruma altına alınmıştır. Her buluntu kasası
üzerinde; çalışılan alan, yıl, etütlük olduğunu belirten sayısal ifade, buluntu
grubunun adı, cinsi ve kasa numarası yer almaktadır (Örn. MAT–10/2/S/
PT/01). Tüm bu veriler detaylı bir biçimde bilgisayar ortamında kayıt altına
alınarak bir bilgi bankası oluşturulmuş ve bu şekilde istenen buluntuya ve
bilgiye kolaylıkla ulaşılması sağlanmıştır.
Bu yılki çalışmalar kapsamında; Edirne Müze Müdürlüğü’nün 2007 yılı
öncesinde yaptığı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmış eser grupları da
incelenmiştir. Bu eserlerin büyük bir bölümü etütlük niteliğe sahiptir. Metal
eserler arasında en yoğun buluntu grubunu demir eserler oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra, bronz ve kurşun eserler de bulunmaktadır. Ayrıca çini,
kap, lüle, tuğla, künk, çatı kiremidi, cam, kemik eserler ile mimarî parçalar
diğer buluntu gruplarını oluşturmaktadır. 2007 yılı öncesine ait olan bu
eserler, mevcut sisteme göre tasnif edilmiş ve kazı evi deposundaki yerlerini
almışlardır. Ancak bu grup içerisinde yer alan eserler üzerindeki çalışmalar
henüz tamamlanmamış olup, ileriki yıllarda da devam etmesi gerekmektedir.
Edirne Müze Müdürlüğü’nce Edirne Yeni Saray alanında geçmiş
yıllarda yapılan kazılarda çıkarılarak Müze deposunda korunan etütlük
nitelikteki taşınabilir buluntular(çini, seramik, gülle, vd.),, Edirne Yeni
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Saray’a ait buluntuların bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan alınan onay doğrultusunda, kazı evindeki depoya taşınmıştır.
Bu çalışmaların, kazı bitimine yakın sonuçlandırılması nedeniyle, söz konusu
bu buluntular üzerinde bu kazı sezonunda çalışma imkânı bulunamamıştır.

3. KAZI VE ARAŞTIRMALAR
Belirlenen program doğrultusunda; Edirne Yeni Saray kazısının bu yılki
çalışma sezonunda (2010 yılında), öncelikli olarak, geçen yıl başlatılan ve
belli bir aşamaya getirilen Edirne Yeni Sarayı’nın yayılma alanını (tahmini
sınırlarını) belirlemeye ve hâlihazır haritasının çıkarılmasına yönelik
çalışmalara devam edilmiştir. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kazısını
yapacağımız alanın karolajı, sahada çakılan kazıklar marifetiyle tamamlanmış
ve kazı çalışmalarına geçilmiştir.

3.1. Araştırmalar
3.1.1. Haritacılık Çalışmaları
Henüz kesin sınırlarını bilemediğimiz Edirne Yeni Sarayı’nın; yayılma
alanını, sınırlarını ve burada bulunan kalıntıların konumunu belirlemeye
yönelik olarak, harita mühendislerinden oluşan bir ekip3 marifetiyle ülke
koordinatları esas alınarak bir hâlihazır ve topoğrafik harita çalışması
başlatılmıştır. Önemli ölçüde tamamlanmış olan bu çalışmalara, önümüzdeki
yıllarda kademeli bir şekilde devam edilecektir (Resim: 1).
Edirne İl Özel İdaresi’nde görevli harita mühendislerinin 2010 yılı Temmuz
ve Ağustos aylarının değişik günlerinde total station, nivo, vd. teçhizatla
Edirne Yeni Sarayı’nın tahmini yayılma alanında gerçekleştirmiş oldukları
ölçümlerle; memleket kotu esas alınarak belirli noktalarda poligon noktaları
3

Edirne Yeni Sarayı’nın topoğrafik ve hâlihazır haritalarının, karolaj çalışmalarının ve
mülkiyet-parsel durumunun tespitine yönelik çalışmalar, Edirne İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü elemanlarınca gerçekleştirilmiştir. İlgili daire müdürü Mimar
Ender Özden ile Öğr. Gör. Doğan Savran ve çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı
teşekkür ederiz.
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oluşturulmuş ve bu noktalara bağlı olarak, bütün alanın hâlihazır haritası,
alanda mevcut kalıntıların yerlerini ve gabarilerini yansıtan kotlu topoğrafik
harita ile bütün alanın 25 x 25 m. ölçülerinde karolajları yapılmıştır. Ayrıca,
bilgisayar ortamında tüm saray alanının 25 x 25 m. ölçülerinde hazırlanan
karolajı esas alınarak, 2010 yılı çalışma programında yer alan ve sarayın
mutfak binası olarak bilinen Matbah-ı Âmire ile Kum Kasrı ve çevresinde
kazıklar kullanılarak 5 x 5 m. ölçülerinde karolajlar oluşturulmuştur.
Gerçekleştirilen haritacılık çalışmaları kapsamında; Edirne Yeni Sarayı’nın
yaklaşık olarak 3.000.000 m² lik bir alana yayıldığı anlaşılmıştır. Ancak,
Edirne K. T. V. K. B. Kurulu tarafından onaylanmış Edirne Yeni Sarayı’nın
yayılma alanına ilişkin sit sınırlarını gösteren paftalar incelendiğinde, tespit
ettiğimiz sınırlar ile onaylı sınırların örtüşmediği gözlenmiştir. Onaylı
mevcut paftalarda Edirne Yeni Saray alanının nerdeyse 2/3’ünün sit alanı
olduğu, diğer bölümünün ise sit sınırları içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır.
Onaylı mevcut paftalarda; arkeolojik, tarihî ve doğal sit alanları bulunan
Edirne Yeni Sarayı’nın büyük bir bölümünün sit sınırının sağlıksız olduğu
saptanmıştır. Her ne kadar, söz konusu bu sahada (saray alanına dâhil
edilmeyen bölgede) bulunan Süvari Kışlası (Trakya Üniversitesi tarafından
kullanılmaktadır) ile Yanık Kışla (Adalet Bakanlığı tarafından kapalı cezaevi
olarak kullanılmaktadır), Namazgâhlı Çeşme gibi yapılar tescil edilmiş olsalar
bile, bütün sahanın Edirne Yeni Saray alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı
olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl tespit edilen bu
eksikliğin giderilmesi amacıyla, ekibimizde yer alan harita mühendisleri ve
teknikerlere çalışmalar yaptırılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, öncelikli
olarak Edirne K. T. V. K. B. Kurulu’nda bulunan onaylı Edirne Yeni Saray
alanını yansıtan paftanın kopyası alınarak sayısallaştırılmıştır. Ardından, bu
pafta üzerinde gösterilen doğal, arkeolojik ve tarihî sit sınırları hem ayrı ayrı
ve hem de tek pafta üzerinde işlenerek mevcut durumun sağlıklı anlaşılması
yoluna gidilmiştir. Edirne Yeni Sarayı’nın onaylı sınırları tespit edildikten
sonra, arşiv belgeleri ve yayınlardan elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda
sahada yaptığımız çalışmayla, Edirne Yeni Sarayı’nın doğru ve sağlıklı
bir şekilde yayılma alanını belirlemeye çalıştık. Elde ettiğimiz bulgular
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ve mevcut belgeler doğrultusunda, Edirne Yeni Sarayı’nın öneri yayılma
alanını oluşturarak gerekli haritacılık çalışmalarını tamamladık. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi, Edirne Yeni Sarayı’nın yalnızca 2/3’ünü kapsayan
mevcut onaylı paftaya ek olarak, hazırladığımız öneri sınırlara ilişkin farklı
paftalar hazırladık. Bu paftalar içerisinde; öneri alanın mülkiyet durumu,
hâlihazırı, karolajı ve olması gereken sit durumu ayrı ayrı lejantlarıyla birlikte
hazırlanmıştır. Ayrıca, mevcut onaylı sit sınırlarına ilişkin yeni görüşlerimizi
yansıtan bir pafta da hazırlanmıştır. Edirne Yeni Saray alanının olması
gereken sınırlarına ilişkin bu çalışmalarımızı, hazırladığımız gerekçeli rapor
ile birlikte ilgili Bölge Koruma Kurulu’nun onayına sunmuş bulunuyoruz.

3.1.2. Rölöve ve Restorasyon Çalışmaları
Edirne Yeni Saray alanında bulunan yapılardan; Namazgâhlı Çeşme,
Adalet Kasrı ve Babüssaade’nin mevcut durumlarının tespitine yönelik
olarak rölöveleri alınmıştır. Hâlihazırda kazı yapma imkânı olmayan bu
yapıların, her geçen gün tahribata uğradığı göz önüne alındığında, mevcut
durumlarının belgelenmesi ivedilik arz etmektedir.
Onaylı projesi doğrultusunda restorasyon çalışmalarına 2009 yılı Temmuz
ayında, başlanan Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’de bugüne kadar önemli
mesafeler alınmıştır. Bu kapsamda, yıkılmak üzere olan yapının örtü sistemi
ile beden duvarlarının ve taşıyıcılarının restorasyonları ile iç mekânların
blokajı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Örtüyü taşıyan kare planlı taş ayaklar
ile tuğla kemerlerdeki bozulmalar giderilmiş, niteliğini kaybetmiş olanlar
ise, projesine bağlı kalınarak yenilenmiştir. Ayrıca, mekânların üzerini
örten kubbelerin tamamı elden geçirilerek, bazılarının rekonstrüksiyonu,
bazılarının da restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Ardından da kubbeler,
kurşunlarla kaplanarak tahribata açık olmaktan kurtarılmıştır (Resim: 2).
Geçen yıl kazısını tamamladığımız Kum Kasrı Hamamı’nın rölöverestitüsyon- restorasyon (konservasyon) projeleri hazırlatılarak ilgili koruma
kurulunca onaylanmış ve Mayıs 2011 itibarıyla konservasyon ağırlıklı
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restorasyonuna başlanmıştır. Kum Kasrı Hamamı ve çevresindeki restorasyon
çalışmaları, Temmuz 2011 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır (Resim: 3).

Namazgâhlı Çeşme4
Edirne Yeni Saray alanında bulunan Namazgâhlı Çeşme, Edirne Yeni
Sarayı’nın ilgili Koruma Kurulu onaylı paftasına göre, saray alanı dışında
kalmaktadır (Resim: 4). Ancak, tek yapı olarak tescilli olan bu eser, günümüzde
Trakya Üniversitesi tarafından kullanılan Süvari Kışlası’nın yakınında
bulunmaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Namazgâhlı
Çeşme’nin şimdiki durumunu belgelemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz
rölöve çalışması ile, yapının hâlihazır durumu kayıt altına alınmıştır (Çizim: 1-2).
Edirne Yeni Sarayı ile ilgili yayınlarda yer verilmeyen, Namazgâhlı
Çeşme’nin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Yapı hakkında ayrıntılı bilgi
veren bir herhangi bir çalışma yoktur. Bazı yerel çalışmalarda, Sarayın, Sırık
Meydanı adıyla bilinen kesiminde yer aldığı ifade edilen ve XVI. yüzyılın
ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen5 Namazgâhlı Çeşme kare planı
olup namazgâhın kaidesi konumundaki kısım çeşme, çeşmenin üst kotunda,
kuzeye doğru devam eden kısmı ise namazgâh 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. İki renkli taşla oluşturulan bu kemerlerin kilit taşlarında birer
gülbezek motifi, kemerlerin üst kısmında ise, içleri boş bırakılmış yatay
dikdörtgen formlu birer mermer pano bulunmaktadır. Cepheleri üstten bir
sıra mukarnas ve palmet dizisiyle sonlanan çeşmenin güney cephesi ortasında,
çokgen planlı ve sivri kemerli kavsarası bulunan bir mihrap nişi vardır.
4
5

Belgelemeye dönük olarak yaptığımız çalışma kapsamında rölövesi alınan yapının kazısı
tamamlandıktan sonra ayrıntılı olarak incelenip tanıtılacak ve değerlendirilecektir. Bu
nedenle burada, yapı hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
Çeşme hakkında bilgi veren bazı yerel yayınlarda Namazgâhın, I. Ahmed zamanında, 1678
yılında inşa edildiği, halkın susuzluk çekmesi üzerine Namazgâhın kıble-güney yönüne
II. Mehmed Döneminde bir çeşme inşa edildiği, herhangi bir belgeye dayanmadan ileri
sürülmektedir.
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Namazgâhlı

Çeşme’nin

muslukları

sökülmüş-

çalınmış,

kaidesi

betonarme olarak yenilenmiş, örtüsü yıkılmış, etrafı ağaçlarla kapatılmış
ve oldukça bakımsızdır. Namazgâh bölümü çeşmeye kuzeyden bitişik olup
yüksek bir platform üzerinde yer almaktadır. Etrafı düzgün kesme taşlarla
belirginleştirilen ve kareye yakın dikdörtgen planlı olan namazgâh, neredeyse
tamamen ağaçlarla kapatılmıştır. Namazgâhlı Çeşme’nin yakınında 20.
yüzyılın sonlarında askerî kullanıma dönük tesislerin yapıldığı ve zamanla
bunların da harap olduğu görülmektedir.

Adalet Kasrı6
Edirne Yeni Sarayı’nın Hasbahçesi’nde, Hasbahçe ile Kum Meydanı’nı
birbirine bağlayan Fatih Köprüsü’nün güney girişine yakın bir yerde bulunan
Adalet Kasrı, büyük oranda sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Bugünkü
hâlini onarımlarla alan Adalet Kasrı, kare planlı ve üç katlı olarak inşa
edilmiştir. Düzgün kesme taşlarla inşa edilen kulenin en üst katı içten kubbe,
dıştan ise piramidal bir külâhla örtülmüştür (Çizim: 3- 4 ). Kanunî Sultan
Süleyman zamanında (1520- 1566) inşa edildiği ifade edilen yapının kesin
inşa tarihîni veren bir kitabesi yoktur.
Kuzey cephesi ortasındaki sağır alınlıklı ve sivri kemerli bir kapıyla
girilen Adalet Kasrı’nın her katında bir mekân bulunmaktadır. İçeriden
merdivenlerle ulaşılan ve zemini düzgün kesme taşlarla döşeli katlardan en
üsttekinin ortasında, yapıya ait olmayan mermer bir selsebil bulunmaktadır.
Cephelerinde düşey dikdörtgen formlu, söveli ve lentolu pencereler yanında,
üst seviyelerde sivri kemerli olanları da bulunmaktadır. Adalet Kasrı’nın
kurşun kaplı olan piramidal örtüsünde, kısmî bozulmalar vardır. Kasrın
üçüncü katı, atılan taş kirişlerle dört yönden dışarıya taşırılarak mekân
genişletilmeye çalışılmıştır.

6

Adalet Kasrı’nın plan, mimarî ve inşaî özellikleri ile tarihlendirilmesi ve geçirdiği onarımlara
ilişkin olarak, ilgili arşiv belgeleri ve yayınlar değerlendirildikten sonra ayrıntılı bilgi
verilecektir.
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Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı)
Edirne Yeni Sarayı’nın günümüze ulaşabilmiş tek kapısı diyebileceğimiz
ve Ak Ağalar Kapısı olarak da bilinen Babüssaade, yakın zamanlarda
gerçekleştirilen restorasyonla ayakta kalabilmiştir (Çizim: 5). Onaylı
restorasyon projesi doğrultusunda TBMM Millî Saraylar Dairesi tarafından
restorasyonu yaptırılan yapının son durumunu belgelemeye yönelik
olarak gerçekleştirdiğimiz rölöve çalışmasında, yapının restorasyon öncesi
fotoğrafları ile günümüzdeki durumu karşılaştırılarak farklılıklar belirlenmeye
çalışılmıştır. Duvar örgüsünde özgün durumun uymayan uygulamalar
olduğu anlaşılan Babüssaade, Matbah-ı Âmire’nin kuzeydoğusunda, Alay
Meydanı’na bakmakta ve Arz Odası, Ak Ağalar Hamamı ile Cihannüma
Kasrı’nın da bulunduğu bir avluya geçişi sağlamaktadır.
Düzgün kesme küfeki taşından inşa edilen Babüssaade’nin özgün
durumunu büyük ölçüde kaybettiği ve şimdiki durumunu, XVII. yüzyıldaki
bir onarım sırasında aldığı düşünülmektedir. Günümüze kadar pek çok kez
onarıldığı bilinen kapının yarım daire şeklindeki açıklığını taşıyan ayaklar
ile basık kemerli kapı açıklığının 1950’li yıllarda harap durumda olduğu
mevcut bir fotoğrafından anlaşılmaktadır. Kapı açıklığının iki yanında kalan
duvarlar ise, Babüssaade’nin ilk devriyle (XV. yüzyıl) örtüşen şekilde, taş ve
tuğla sıraları ile almaşık düzende örülmüştür. Babüssaade’nin 1920 yılına
ait bir fotoğrafında, kapının önünde rokoko tarzında bir saçağın olduğu
anlaşılmaktadır7. III. Mustafa zamanında (1757- 1774) yapıldığı düşünülen bu
saçak, günümüzde mevcut değildir.

3.2. Kazılar
Edirne Yeni Saray, (Saray-ı Cedid- i Âmire), Edirne’nin Sarayiçi olarak
adlandırılan bölgesinde, Tunca Nehri’nin batı, doğu ve kuzey kıyısında geniş
ve düz bir alana kurulmuştur. Saray, II. Mehmed zamanında, 1450 yılında
inşa edilmeye başlanmış ve hemen her dönemdeki ilâve ve onarımlarla büyük
7

Babüssaade’nin eski fotoğrafları için bkz. E. H. Ayverdi, Osmanlı Mi’marisinde Fatih Devri,
855- 886 (1451- 1481), C. III, İstanbul, 1973, s. 240- 241.
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bir şehir görünümü kazanmıştır. Bünyesinde çok farklı işlevli yaklaşık 70
civarında yapıyı barındıran bu saray, oldukça geniş bir alana yayılmaktaydı.
20. yüzyıl başlarında önemli ölçüde tahribat görmüş olan ve pek çok yapısı
yıkılan saraydan günümüze; matbah-ı Âmire, babüssade, cihannüma kasrı,
kum kasrı hamamı, adalet kasrı, köprü, av köşkü, su maksemi, çeşme,
köprüler vd. yapılar ulaşmıştır.
Edirne Yeni Saray kazısının 2010 yılı çalışmaları, bu yılki çalışma
proğramında yer alan Kum Kasrı Hamamı ile Matbah-ı Âmire (Saray
Mutfağı)’nin güneyinde gerçekleştirilmiştir.

3.2.1. Matbah- Âmire (Saray Mutfağı) Kazısı8
Edirne Yeni Sarayı’nın mutfak yapısı olarak bilinen ve Tunca Nehri’nin
güneybatı kesiminde, Fatih Köprüsü’nün batı yanında yer alan Matbah-ı
Âmire’de 2009 yılında başladığımız kazı çalışmalarına bu yıl da devam
edilmiştir. Mutfak Binası’nın güneyinde, Tunca Nehri’ne paralel olarak; 43
T-9, 43 T-10, 43 T-14, 43 T-15, 44 T-6, 44 T-7, 44 T-8, 44 T-11, 44 T-12, 44 T-13, 44
T2 ve 44 T- 3 kodlu açmalarda çalışmalar yapılmıştır (Çizim: 6).
Onbeşinci yüzyılda inşa edilen Matbah-ı Âmire’nin güneyinde; yapı ile
Tunca Nehri arasında var olduğunu düşündüğümüz; aşçı koğuşları, mescit,
sarayı kuşatan ihata duvarı, alt yapı- atık ve temiz su tesisatı-, künk ve rıhtım
ile nehir boyunca devam eden surun ortaya çıkarılmasına yönelik olarak
sürdürülen kazı çalışmalarında belli bir mesafe alınmıştır.

3.2.1.1. Mimarî Veriler
Matbah-ı Âmire’nin güneyinde, Tunca Nehri’ne paralel sürdürülen 5x5
m. ölçülerindeki açmalarda yürütülen kazı çalışmalarında; önemli mimarî
8

Yapıya ilişkin elimizde mevcut veriler ile restorasyon uygulaması sırasında ortaya
çıkabilecek belge ve bulgular olabileceği düşüncesiyle, burada kısa bir tanımlama ve genel
özellikleri üzerinde durulmuş ve 2010 yılında yapı çevresinde yaptığımız kazı çalışmasına
ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra, gerek yapının
tanımlaması ve gerekse restorasyon uygulaması ile mekânların işlevlerine dair ayrıntılı
bilgiler verilecektir.
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veriler ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5- 6)(Çizim: 7). Kazı sonucunda, 2009
yılı çalışmalarında kısmen ortaya çıkarılan; tuğla ve taş kaplı döşeme ile yer
yer tahribata uğramış olan bu döşemenin altında ise, Matbah- ı Âmire’nin
iç mekânlarında tespit edilen ve güneye, Tunca Nehri’ne yönelen atık su
künklerinin (alt yapı sistemlerinin) devamı ortaya çıkarılmıştır.

Kazılar

sonucu ortaya çıkarılan ve farklı dönem özellikleri gösteren duvarlara ait
temel kalıntıları ise, belli bir dönem bütünlüğü sunmadığı gibi, bir düzen
de yansıtmamaktadırlar. Birbirlerini kesen ve niteliğini şimdilik belirlemeye
yarayacak ip uçları vermeyen bu temel kalıntılarının hangi yapıya ait oldukları,
ileriki yıllarda yapacağımız çalışmalarla daha da netleşecektir. Bu alandaki
kazı çalışmaları tamamlandığında, burada var olduğunu düşündüğümüz ve
Matbah-ı Âmire ile ilişkili (aşçı koğuşu, mescit, hamam vd.) yapılara yönelik
pek çok bilinmezliği de ortadan kaldırmayı planlıyoruz.

3.2.1.2. Küçük Buluntular
Matbah-ı Âmire’nin güneyinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda; pişmiş
toprak lüleler, sırlı ve sırsız seramikler, çiniler, madenî objeler (mıh, nal,
mermi, gülle, kanca, kapı menteşe aksamı, tüfek aksamı, anahtar, kenet, boş
kovan, kurşun, kolye ucu, musluk, mermi vd.), sikke, pişmiş toprak künk ve
kiremit parçaları, vd. materyaller ele geçirilmiştir. Söz konusu bu buluntular,
kazı evinde temizlenmiş, tasnif edilmiş, buluntu fişleri hazırlanarak etiketli
kasalara konularak kazı deposunda koruma altına alınmıştır. Buluntuların
sınıflandırılmasında; çalışılan alan, buluntu cinsi, işlevi ve önemi gibi
özellikler göz önünde tutulmuştur. Buluntular, envanterlik ve etütlük olmak
üzere iki gruba ayrılmaktadır. Kayıt altına alınırken envanterlik eserler “1”,
etütlük eserler ise “2” ile gösterilmiştir. Envanterlik eserlerin sahip oldukları
sıra numarasının önünde çalışılan alan, yıl, envanterlik olduğunu işaret eden
sayısal bir ifade yer almaktadır (Örn. MAT. REST–10/1/0001).
Madenî buluntular sayıca en fazla olan grubu oluşturmaktadır. Bunun
yanı sıra bronz, kurşun, kemik, ahşap, mermer, pişmiş toprak eserler de
mevcuttur. Genel olarak askerî malzemeler (gülle, silâh aksamı, mermi,
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kovan ve askerî düğme vb.) ağırlıktadır. Ayrıca sikke, lüle ve çini parçaları da
kazı envanterine alınan buluntu gruplarıdır. Etütlük olarak ayrılan buluntu
gruplarında metal (demir, bronz, kurşun), pişmiş toprak (seramik, lüle, çini,
tuğla, çatı kiremidi ve künk) ve cam buluntular yer almaktadır.
Etütlükler arasında yoğun buluntu grubunu oluşturan seramikler ile
beraber diğer pişmiş toprak buluntular öncelikli olarak temizlik aşamasından
geçirilmiştir. Sonrasında tümlenebilen parçaların varlığı araştırılmış ve
tümlenebilen parçalar geri dönüşümü olan bir yapıştırıcı yardımı ile
birleştirilmiştir. Ancak yapılan tümleme çalışmalarında tamamı ayağa
kaldırılabilen seramik mevcut değildir. Birleşebilen parçalardan da sınırlı
sayıda tüme yakın form veren kap ortaya çıkarılmıştır. Tümleme çalışmaları
sonrasında pişmiş toprak buluntular tasnif edilmiştir. Tasniflemede, tüm
buluntu gruplarında ilk aşama olarak çalışılan alanlar temel alınmıştır.
İkinci aşamada seramikler 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.
Matbah-ı Âmire’den 33’ü gümüş, 27’si bronz, 9’u bakır olmak üzere toplam
69 adet sikke; 36’sı gülle olmak üzere toplam 44 adet demir; 9’u lüle, 11’i kap
olmak üzere toplam 23 adet pişmiş toprak; 23 adet kemik; 2 adet sedef; 1 adet
cam; 20 adet bronz; 3 adet kurşun; 1 adet pirinç; 1 adet bakır; 1 adet metal; 2
adet taş eser ile 5 adet mimarî parça kazı envanterine alınmıştır.

3.2.2. Kum Kasrı Kazısı
Bu yılki kazı çalışmalarına, belirlenen program çerçevesinde, Edirne Yeni
Saray kompleksinin önemli yapılarından Kum Kasrı Hamamı’na kuzeyden
bitişik ve D. S. İ. tarafından nehir taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan
doğu- batı yönündeki sedde tarafından ikiye ayrılmış olan Kum Kasrı’nda
da devam edilmiştir. İki yapı arasında organik bir bağ olduğunu ve geçişin
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küçük bir salon aracılığıyla sağlandığını bildiğimiz Kum Kasrı’ndaki kazı
çalışmalarında; 48 M-3, 48 M-4, 48 M-8, 48 M- 9, 48 M-13, 48 M-14, 48 M- 15,
49 M- 11, 48 L- 13, 48 L- 16, ve 48 L- 17 kodlu açmalarda kazılar yapılmıştır.

3.2.2.1. Mimarî Veriler
Sarayın Kum Meydanı ve Kum Kasrı Meydanı olarak da bilinen II.
avlusunun kuzeydoğusunda bulunan Kum Kasrı’nın, II. Mehmed zamanında,
15. yüzyıl ortalarında hamam ile birlikte inşa edildiği bilinmektedir.
Günümüze ulaşmayan yapının, XIX. yüzyılın sonlarına kadar varlığını
sürdürdüğü, ancak bu dönemde Edirne’nin işgali sırasında saray yapılarında
bulunan cephanelerin ateşe verilmesi nedeniyle bu yapının da yıkıldığı,
kaynak ve yayınlarda belirtilmektedir9.
Yapının plan ve mimarîsi ile süslemeleri hakkında bilgi veren çok sayıda
gravür, fotoğraf ve yazılı belge bulunmaktadır. Ancak, bu dokümanların
değerlendirilebilmesi için, öncelikli olarak Kum Kasrı’nın arkeolojik
kazısının tamamlanması ve ortaya çıkacak verilerle mevcut dokümanların
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece yapının plan, mimarî ve
süsleme özellikleri ile geçirmiş olduğu onarımlar sağlıklı ve doğru bir şekilde
belirlenebilecektir.
Diğer yandan, yukarıda ve 2009 yılı raporunda da söz ettiğimiz gibi, D.
S. İ. tarafından yapılan ve Edirne Yeni Sarayı’nı, doğu- batı aksında ikiye
ayıran sedde yapımı sırasında da Kum Kasrı’nın ciddî bir tahribata uğradığı
anlaşılmaktadır.
Bütün bu olumsuzluklara karşın, 2010 yılında yapıda gerçekleştirdiğimiz
kazı çalışmalarında; yapının planını belirlememize yardımcı olabilecek temel
kalıntıları ile süsleme özellikleri hakkında bilgi verecek taşınabilir buluntular
ele geçirilmiştir (Çizim: 8- 9). Kazısı henüz tamamlanmadığı için, şimdilik,
ayrıntılı bir değerlendirme yapılmayacaktır.
9

15. yüzyıl ortalarında inşa edilen Kum Kasrı Hamamı’nın günümüze kadar pek çok kez
müdahele gördüğü, yapı üzerindeki izlerden anlaşılmaktadır. Özellikle son dönem (askerî
amaçlı) kullanımında ciddî tahribata uğradığı anlaşılan hamam ile ilgili olarak, restorasyon
sürecinin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir yayın çalışması yapılacaktır.
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3.2.2.2. Küçük Buluntular
Kum Kasrı Kazısı’nda ele geçirilen 1 kasa lüle, 5 kasa çini, 1 kasa künk ve 1
kasa çatı kiremidi bulunmaktadır. Kum Kasrı’nda bulunmuş olan çinilerden
1-3 numaralı kasalar cüruf niteliğinde olan çinileri kapsamaktadır. 4 numaralı
kasa hatayî grubu ile resmedilmiş çinileri içermektedir. 5 numaralı kasada ise
henüz incelenmemiş çiniler bulunmaktadır. Buluntular arasında ayrıca; birer
kasa cam, taş, demir, bronz ve kurşun buluntu vardır.
Bunların dışında “ANALİZ” kodu ile her iki alanda da ortaya çıkarılmış
analizi yapılabilecek durumda olan buluntular (hayvan kemiği, ahşap, midye
kabuğu vb.) için ortak bir kasa açılmıştır. Kum Kasrı kazısında ele geçirilen
küçük buluntuların temizliği, tasnifi, konservasyonu ve belgelenmesi
yapıldıktan sonra bunlardan; 2 adet gümüş sikke; 1 adet kemik; 1 adet bronz;
2 adet demir; 4 adet kurşun; 10 adet bakır; 2 adet metal eser kazı envanterine
alınmıştır.
Kum Kasrı ve Matbah-ı Âmire kazılarında çıkarılan eserler benzerlik
göstermektedir. Her iki alanda da demir buluntular sayıca en fazla olan grubu
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bronz, kurşun, kemik, mermer, pişmiş
toprak eserlerde mevcuttur. Genel olarak askerî malzemeler (gülle, silâh
aksamı, mermi, kovan ve askerî düğme vb.) ağırlıktadır. Matbah-ı Âmire’de
yoğunluğu ile göze çarpan diğer buluntu grupları ise sikke ve çoğunluğunu
minyatür kap ve kapakların oluşturduğu kemik eserlerdir.

3.3. Diğer Çalışmalar
Kazı alanının kazı öncesi ve sonrası durumu, geçen yıl (2009) olduğu gibi,
video kamera ve fotoğraf makinası ile belgelenmiştir. Bu belgeleme işlemi,
Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden sağlanan BOOM adlı bir araçla
gerçekleştirilmiştir.
Cihannüma Kasrı’nın üst katlarına çıkışı sağlayan ve herhangi bir güvenliği
olmayan kapısından kontrolsüz girişler söz konusuydu. Bu durumu ortadan
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kaldırmak amacıyla, 2009 yılında defalarca yaptırılan demir kapı çalındığı için
bir kez daha yaptırılarak asma kilit takılmış ve yapı kısmen de olsa kontrol
altına alınabilmişti. Böylece, olabilecek herhangi bir olumsuzluğun da önüne
geçilmeye çalışılmıştı. Ancak, Mayıs 2011’de saray alanına gidildiğinde, söz
konusu demir kapıların yine sökülüp götürüldüğü tespit edilmiştir. Alan
çalışması sırasında kullanılan malzemeleri (el arabası, kazma, çapa, kürek
vd.), kazı sezonu boyunca ve mesaî saatleri dışında depoladığımız Adalet
Kasrı’nın kapısı, yıpranmış ve menteşeleri kırılmış durumdaydı. Bu kapının
da bakımı yapılarak kullanılır hâle getirilmiştir.

4. SONUÇ
Edirne Yeni Saray alanında, 2010 yılı itibarıyla planlanandan daha fazla
çalışma yapılmış ve gelecek yıllarda daha sistemli, sağlıklı ve verimli bir kazıkonservasyon- restorasyon gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan fiziki, teknik
ve uzman alt yapısı bir derece daha olgunlaştırılmıştır. Bu bağlamda, Edirne
Yeni Saray alanının sınırları büyük ölçüde belirlenmiş ve bu sınırlar içerisinde
kalan alanın, memleket kotu esas alınarak hâlihazır ve topoğrafik haritası ile
karolajını hazırlama çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Edirne Yeni
Sarayı’nın yayılma alanını, sınırlarını ve sit durumunu tespit etmeye yönelik
çalışmalarımız da sonuçlandırılmış olup onaylanmak üzere ilgili Koruma
Kurulu’na sunulacaktır. Ayrıca, saray alanında bulunan ve her geçen gün
tahribata uğrayan yapılardan bazılarının (Namazgâhlı Çeşme, Adalet Kasrı
ve Babüssaade) da rölöveleri alınarak mevcut durumları belgelenmiştir.
2010 yılı çalışma programında da belirtildiği şekilde; Edirne Yeni Sarayı ile
ilgili kaynak araştırmaları dışında alanda; Matbah-ı Âmire ve Kum Kasrı ile bu
yapıların çevrelerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, mimarî ve küçük
buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan mimarî bulgularla yapıların
niteliklerine ilişkin görüşlerimiz, kısmen de olsa, netleşmiş; küçük buluntular
da bu yapıların kullanım sürecine ilişkin kısmî ip uçları vermiştir. Bu yılki
kazı çalışmaları özellikle, ortaya çıkan alt yapı (künk, kanal, vd.) sistemleri
sayesinde, Edirne Yeni Sarayı’nın alt yapısı (temiz su, atık su sistemi)
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hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Ortaya çıkarılan mimarî bulgular, çizim
ve fotoğraflarla belgelendikten sonra, ileriki yıllarda esaslı konservasyonrestorasyonları gerçekleştirilinceye kadar geçici koruma önlemleri alınmıştır.
Küçük buluntular [pişmiş toprak lüleler, sırlı ve sırsız seramikler, çiniler, cam
objeler, kurşun, mermer, madenî objeler (mıh, nal, mermi, gülle, kanca, kapı
menteşe aksamı, tüfek aksamı, anahtar, kenet, boş kovan, kurşun, kolye ucu,
musluk, mermi vd.), sikke, pişmiş toprak künk parçası, kiremit parçası vd.] ise;
kazı evinde temizlenip tasnif edildikten ve kayıt altına alındıktan sonra, çizim
ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Eser özellikleri bakımından her iki alanda
da (Matbah-ı Âmire ve Kum Kasrı’nda) bazı ortak yönler bulunmaktadır.
Sözgelimi; her iki alanda da madenî buluntular sayıca en fazladır. Bunun
yanı sıra bronz, kurşun, kemik, mermer, pişmiş toprak eserlerde mevcuttur.
Genel olarak askerî malzemeler (gülle, silâh aksamı, mermi, boş kovan ve
askerî kıyafet aksesuarı, vb.) ağırlıktadır. Matbah-ı Âmire’de yoğunluğu ile
göze çarpan diğer buluntu grupları ise sikke ve çoğunluğu minyatür kap ve
kapakların oluşturduğu kemik eserlerdir.
2010 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen ve geçtiğimiz yıllardan kalıp,
temizliği- konservasyonu yapılan buluntulardan 36 adedi envanterlik, 58
adedi de etütlük malzeme olarak Edirne Müzesi’ne teslim edilmiştir. Etütlük
nitelikte olan ve sayısal dökümü yapılan diğer buluntular ise, kazı deposuna
konularak kapıları tutanakla mühürlenmiş ve koruma altına alınmıştır.
Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2010 yılı çalışmalarının arazi kısmı, 21. 08.
2010 tarihî itibarıyla sonlandırılmıştır. 28. 08. 2010 Cumartesi günü, mesaî
saatî bitimi itibarıyla kazı ekibi, kazı evinden ayrılmış ve çalışmalara 2011
yılında devam etmek üzere ara verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üst
düzeydeki ilgi ve katkıları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da devam
etmiştir. Bu ilgi ve desteğin süreklilik göstermesi, onlarca yıl kaderine terk
edilen Edirne Yeni Sarayı’nın makus talihinin değişmesini sağlayacaktır.
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Çizim 1: Edirne Yeni Saray Kazısı, Namazgâhlı Çeşme'nin planı

Çizim 2: Edirne Yeni Saray Kazısı, Namazgâhlı Çeşme'nin cephe rölövesi
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Çizim 3: Edirne Yeni Saray Kazısı Adalet Kasrı'nın kat planları

Çizim 4: Edirne Yeni Saray Kazısı, Adalet Kasrı'nın genel görünüşü
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Çizim 5: Edirne Yeni Saray Kazısı, Babüssaade'nin
genel görünümü

Çizim 6: Edirne Yeni Saray Kazısı, 2010 yılı kazı çalışması
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Çizim 7: Edirne Yeni Saray Kazısı, Matbah-ı Âmire ve çevresi

Çizim 8: Edirne Yeni Saray Kazısı, Kum Kasrı ve Kum Kasrı'nın kısmı
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Çizim. 9: Edirne Yeni Saray Kazısı, Kum Kasrı'nda ortaya çıkarılan

Resim 1: Edirne Yeni Saray Alanı'nın mevcut sit alanı
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Resim 2: Edirne Yeni Saray Kazısı, Matbah-ı Âmire

Resim 3: Edirne Yeni Saray Kazısı
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Resim 4:Edirne Yeni Saray Kazısı, Namazgâhlı Çeşme

Resim 5: Edirne Yeni Saray Kazısı, Matbah-ı Âmire
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Resim 6: Edirne Yeni Saray Kazısı, Matbah-ı Âmire
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METROPOLİS 2010 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Serdar AYBEK*
Ali Kazım ÖZ
Aygün Ekin MERİÇ
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yeniköy’de bulunan Metropolis antik kentinde
2010 yılı çalışmaları; arkeolojik alanlardaki kazılar, yakın çevre yüzey
araştırmaları ve sondajlar, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile analiz,
değerlendirme ve yayın aşamalarında gerçekleşmiştir.
1

Metropolis'te 2010 yılında kazılar üç alanda sürdürülmüştür; Peristil Ev,
Roma Hamamı-Palaestra ve Stoa. Kazı çalışmalarında yeni kamulaştırılan
alanlardaki çalışmalar ile geçmiş yıllarda kazısı yapılan ancak tam olarak
bitirilemeyen yapıların bütünüyle anlaşılabilmesi hedeflenmiştir. Stoa kazıları
Dr. M. Baki Demirtaş, Peristil Ev Dr. Onur Gülbay ve Hamam-Palaestra kazıları
Arkeolog Yeşim Ulaş yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca analiz ve
değerlendirme çalışmalarında; Prof. Dr. Recep Meriç Bademgediği buluntuları,
Prof. Dr. Binnur Gürler Metropolis camları, arkeolog Nurgül Demirtaş sikkeler
ve Arkeolog Hüseyin Erpehlivan ise terrakotta figürinler konusunda inceleme
yapmışlardır.
Peristil Ev
Bu yılki çalışmalarda temel amaç peristilli yapının güney sınırlarını
belirleyerek yapının dört cepheden algılanabilirliğini sağlayıp yapının
*

Yard. Doç. Dr. Serdar AYBEK, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Edirne /TÜRKİYE saybek@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. Ali Kazım ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Buca, İzmir / TÜRKİYE ali.oz@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Aygün Ekin MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Buca, İzmir / TÜRKİYE aygunek@mynet.com
Metropolis kazıları 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan İzmir İl Özel İdare’ye aktarılan maddî destekler, Trakya Üniversitesi, Torbalı
Belediyesi, Yeniköy Muhtarlığı, Sabancı Vakfı, MESEDER (Metropolis Sevenler Derneği)
ve INSTAP (Institute for Aegean Prehistory) katkılarıyla yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi
olarak Balıkesir Müzesi’nden Arkeolog Necla Okan görev almıştır. Çalışmalar 26.06.2009
ve 01.11.2009 tarihleri arasında, kazı, konservasyon, restorasyon, kazı evi ve araştırmalar
olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilmiştir. Kazı sonunda 23 adet envanterlik ve 71 adet
etütlük eser İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.
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kazısını tamamlamaktır. Ayrıca kentin güney sınırındaki kamulaşmış alan
içerisindeki diğer mimarî ya da arkeolojik oluşumları saptamaktır (Çizim: 1,
Resim: 1).
M’-6 plan karede derinleşme sonucunda peristilli yapıyı güneydoğu
yönünden sınırlayan dikdörtgen tasarılı harçlı duvarlardan oluşan mimarî
bir mekânla karşılaşılmıştır. Bu mekânın peristille çağdaş (M.S. 1-2. yy.)
bir magazin ya da sarnıç olabileceği düşünülmektedir. Yapının güney
duvarı kalın yapısı nedeniyle peristili güneyden sınırlandıran duvar olarak
yorumlanabilir. Özellikle 56.19 seviyesinde yapının kuzeybatısında ele
geçirilen geniş ağızlı “boru tipli” üzeri diyagonal kırmızı boyayla süslü YE
10-11 buluntu numaralı pithos alanda ele geçirilen en önemli eserdir (Resim: 2).
M’-5 plan karesinde yapıyı güneyden sınırlandırdığı düşünülen duvarın
batıya doğru devam ettiği anlaşılmaktadır. Açmanın kuzeyinde ve güneyinde
karşılaşılan iki duvar örgüsü, peristilli yapıya ait harçlı duvar örgüsünden
daha aşağıda tespit edilmiştir. Duvarların harçsız örgü yapısı ve peristile ait
Roma duvarlarının daha alt seviyelerde ortaya çıkarılması nedeniyle bunların
Geç Helenistik Döneme ait olabilecekleri yorumu yapılabilir. Alanda ele
geçirilen yoğun Geç Helenistik seramikler de bu savı doğrulamaktadır.
M’-4 ve L’-4 plan karelerinde yapıyı güneyden sınırlandıran duvarın
batıya doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Yüzeyden yaklaşık 20 cm.
derinleştirildiğinde alan içerisinde ortalama 56.20 seviyelerinde tuğla taban
döşemesiyle karşılaşılmıştır. Her ne kadar tuğla taban döşemesi Roma
Dönemi karakterli olsa da alandan Geç Helenistik ve Erken Roma yoğunluklu
seramikler ele geçirilmiştir (Çizim: 5).
Sonuç olarak, 2010 yılı çalışmalarında peristilin güney bölümündeki
yapılaşma tespit edilerek yapıyı güneyden sınırlandıran ana duvar
saptanmıştır. Peristilin güneyinde tespit edilen üst seviyelerdeki mimarînin
peristille çağdaş M.S. 1-2. yy.a ait olduğu anlaşılmıştır. Fakat daha alt
seviyelere inildikçe peristille çağdaş olmayan olasılıkla Geç Helenistik olarak
yorumlanabilecek mimarî oluşumlara da rastlanmaktadır. Özellikle alanda
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Roma seramikleri ile birlikte ele geçirilen Geç Helenistik seramikler, peristilli ev
öncesinde bu alanda Helenistik bir yapılaşmanın olduğunu doğrulamaktadır.
Fakat Roma Döneminde peristil yapılırken erken yapılaşma tahrip edildiği
için Helenistik mimarînin mekânsal anlamda ne tür bir yapıyı temsil ettiğini
anlamak çok güçtür.

Roma Hamamı ve Palaestra
2010 yılı palaestra kazılarına Güney Galeri’den başlanmıştır. 38.72 x 36.84
m. ölçülerindeki palaestrayı (Çizim: 2) çevreleyen galerilerin güneydoğu
köşesinden itibaren batıya doğru devam eden kazılarda, 2008 yılında açılan
mozaik döşemenin devamı 41,90 m. seviyesinde izlenmiştir. Ortaya çıkarılan
güney portiko mozaiklerinin uzunluğu 44.28 m. ve en geniş yeri de 5.72
m. olarak ölçülmektedir. Portiko boyunca yer alan 13 panelin genişlikleri
değişmemekle birlikte, uzunlukları birbirinden farklıdır ve bir düzen yoktur.
Aslında panellerden sekiz tanesi motif içermekte geri kalan beş tanesi ise
eşkenar dörtgen şeklinde ara motif oluşturmaktadır. Genelde lacivert ve
beyaz olmak üzere iki renkli olan panellerin bazıları koyu sarı ve kırmızı ile
çeşitlendirilmiştir. Mozaiklerin korunmuşluk durumu batıya doğru artmakta
ve güneybatı köşede neredeyse eksiksiz olarak ele geçirilmiştir. Çerçeveyi
oluşturan dalga motifi bütün galeri boyunda friz hâlinde devam etmektedir.
Söz konusu panellerde yer alan motiflerin benzerleri Efes Yamaç Evler
mozaiklerinde de görülmektedir.
Panellerde yer alan motifler sırasıyla aşağıdaki gibidir;
1. Panel: Dış kenarda mavi-beyaz renklerde çapraz kareler ve bant dizisi,
ana motif mavi renkte diyagonal karelerdir.
2. Panel: Beyaz konturlu bir çerçeve içerisinde 120 cm. uzunluğunda
eşkenar dörtgen ve içerisinde 56 cm. çapında daire motifi.
3. Panel: Mavi sekizgenler oluşturan beyaz teğet üçgen motiflerinden
oluşmaktadır. Aralardaki boşluklarda sarı renkli küçük kareler bulunmaktadır.
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4. Panel: Yine paralel kenar dörtgen içerisinde yuvarlak yer almaktadır.
(Bu motif her ana panelden sonra tekrarlanmaktadır.)
5. Panel: Mavi-beyaz renklerdeki çift ağızlı balta motifleri bu panelin ana
motiflerini oluşturmaktadır.
7. Panel: Mavi ve kırmızı renklerden oluşan düz ve ters ‘‘L’’ (chevron)
motifi; alt kısımlarda düzensiz olarak yerleştirilmiş olduğu göze çarpmaktadır.
9. Panel: İç içe geçmiş küçük ve büyük teğet kareler motifi oluşturmaktadır.
11. Panel: İç içe geçmiş konsantrik daireler sarı ve beyaz renklerden
oluşmaktadır.
13. Panel: Köşe mozaiğidir, ortada Lozenge yıldızı, yıldızın her köşesinde
kalp motifleri yer almaktadır (Çizim: 3, Resim: 3).
6.,8.,10. ve 12.Panel 2 No.lu Panelin tekrarıdır.
Güney portiko döşemesi üzerinde taşlaşmış kireç tabaka temizlenmiş ve
eş zamanlı olarak mozaik temizleme ve bozulan alanların korunabilmesi için
konservasyon çalışmaları yürütülmüştür. Kazı sezonu sonunda tüm mozaikler
jeotekstil ve pomza (bims) çakılı ile örtülmüştür. Galerilerin batı ucundaki
tesseraların doğu ucuna doğru daha ince kesilmiş ve özenli yerleştirilmiş
olması farklı atölyelerin çalışmış olabileceği olasılığını doğurmuştur. Mozaik
döşeme üzerinde bulunan sikkeler arasında Geç Roma Dönemine ait (M.S.
284-491) 10 adet sikke ele geçirilmiştir. Bu sikkeler mozaiğin yapım ve son
kullanım tarihini ortaya koymaktadır. Sikke dışında nitelikli buluntudan bu
alan için söz etmek mümkün olmamaktadır.
Çalışmaların başlatıldığı ilk alan olan, mozaik döşemenin güney kısmında
rögar (Yun. φρεάτιο?) olduğu düşünülen taş buluntu ortaya çıkarılmıştır.
Söz konusu parçanın üç tarafında künklerin girebileceği kalınlıkta delikler
mevcuttur. 36x40cm. boyutlarındaki rögar, galeriye gelen su bağlantıları ve
mekânın hamamla olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Künklerden iki
tanesi alana paralel olarak batıya doğru devam etmektedir. Güney Galeri’nin
kuzeyindeki mermer zeminin karşılığının künklerin yanından devam etmesi
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gerektiği öngörülmüş, fakat batıya doğru ilerledikçe bu alanda farklı bir
işçilik ve teknik kullanılmış olduğu anlaşılmıştır.
M-14 plan karesinde mozaik döşeme köşe yaparak batı galeri boyunca
devam etmektedir. Söz konusu köşe mozaiği üzerinde 42,87 m. seviyede geç
dönem duvarı ortaya çıkarılmıştır. Kısım kısım karşılaşılan Bizans Dönemi
duvar yapıları takip edilemediği için fazla bilgi vermemektedir. Bu alanda
42,25 m. seviyede yanık toprak tabaka ile karşılaşılmış ve batı galeriye doğru
aynı seviyede devam ettiği anlaşılan bu tabakanın yangın tabakası olabileceği
düşünülmüştür.
Eş zamanlı olarak, hamamın girişini ortaya çıkarmak ve hamamın ön
kısmındaki yapıları tanımlamak amacıyla K-17 plan karesinde yeni bir çalışma
başlatılmıştır. Açmanın kuzeyinde metal kapı aksamları ele geçirilmiş ve
böylece bu alanın giriş olma olasılığı artmıştır. Alanın batısında sürdürülen
çalışmalarda ise değirmen taşı, ezme taşı ve dibek gibi, geç döneme ait bir
işlikte farklı amaçlarda kullanılmış olabilecek malzemeler ele geçirilmiştir.
L-17 plan karesinde en yüksek kodu 44,17 m. olarak ölçülen ve mozaik
döşemeyi batı ucunda sınırlayan ana duvar yapısı ortaya çıkarılmıştır. Söz
konusu duvar, daha önceki örneklerde olduğu gibi horasan harç üzerine
mermer plâka kaplıdır. Bu duvarın iç kısmında kuzeye doğru yoğun kül
tabakasıyla karşılaşılmış, ocak olması ihtimal iki ayrı alan tespit edilmiştir.
K-15 ve L-15 plan karelerindeki moloz harçlı dolgu kaldırılarak kanalizasyon
sistemiyle karşılaşılmıştır. İçten içe 75 cm. genişliğindeki kanalın dış kemer
döşemesi ince uzun şist taşların harç ile tutturulmasıyla inşa edilmiştir. Bu
ana kanalizasyonun kuzey kısmında hamamın su tesisatıyla bağlantılı pişmiş
toprak künk iletim sistemleri yer almaktadır. Büyük bir olasılıkla künk iletim
sistemleri, taş kemerli kanal yoluyla, mozaik döşeme altından palaestradaki
kanalizasyon sistemiyle bağlanmaktaydı.
K-18 plan karesinde dört tarafında mermer süpürgelikleri korunmuş olarak
kareye yakın bir mekân ortaya çıkarılmış. Hamama ait bir havuz olabileceği
düşünülse de, tabanının blokaj şeklinde düzensiz sıkıştırılmış taşlardan
oluşması bu ihtimali zayıflatmaktadır. Benzer şekilde K19 plan karesinde,
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seramik buluntuların arttığı gözlenmiş, kemik iğne ve unguentariumlar
ele geçirilmiş ve 43,75 m. seviyesinde yarım daire şeklinde tuğla tabanlı
havuz yapısı ortaya çıkarılmıştır. Hamamın ana mekânlarına kaydırılan
çalışmalarda, başka bir havuz ve havuzun batı kenarında ısıtma sistemine ait
tubuli çıkarılmıştır. Alanın kuzeyine doğru devam eden çalışmalar sonucunda
kare ve yuvarlak tuğlalardan oluşan hypocaust sistemi bulunmuş ve böylece
bu alanın hamamın sıcaklık veya ılıklık bölümü olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4).
Bir diğer çalışma alanı geçen sene tespit edilip açılmayan ve M-23
plan karesi içinde yer alan mozaik döşemenin bulunduğu alan olmuştur.
Palaestranın kuzeybatısındaki mozaik, galerilerin yer döşemesinden daha
yüksek kotta yer almaktadır. Diğer mozaik döşemeyle aynı dönemden
olduğu anlaşılan mozaiğin palaestra ve çevresiyle olan bağlantısı henüz
bilinememektedir. Yapının doğu kısmında tuğlalardan örülmüş yuvarlak
yapı dikkat çekmiştir. Pembemsi toprağa sahip yapı içerisinden mermer blok
ve heykel parçaları çıkarılmıştır. Söz konusu yapı içerisinde yoğun miktarda
taşlaşmış kireç parçaları ve yanık toprak tabaka ile karşılaşılmıştır. Oldukça
geç bir dönemde yapıldığı anlaşılan 4,20 m. çaplı dairesel mekânın kireç ocağı
olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Batı portiko boyunca devam eden ve mozaik döşemeyi sınırlayan hamam
dış duvarının devamını ortaya çıkarma çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık
2x5 m. boyutlarındaki taş bloklar, hamamın girişi sayılabilecek propylonun
ilk basamağı olmalıdır. Ayrıca bu alan içerisinde 115 cm. uzunluğunda, 55
cm. genişliğinde yazıtlı mermer heykel kaidesi bulunmuştur (Resim: 5). Adı
okunan Asya valisi M. Aurelius Athenagoras’ın yaptığı işleri anlatan yazıt
M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Stoa
2010 sezonu kazıları 'Orta Kent' olarak adlandırılan ve yoğun olarak
Hellenistik Dönem yapılarının bulunduğu terasta yer alan Stoa’da
gerçekleştirilmiştir. Daha önce 1990-91 yıllarında arasında kazılan ve büyük
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ölçüde açığa çıkarılan Stoa’da yeni dönem kazıları, önümüzdeki yıllarda
yapıda gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon ve çevre düzenlemesi
çalışmaları göz önünde bulundurularak yürütülmüştür (Çizim: 4).
Bu çerçevede öncelikle; kazılarda çıkacak toprağın yapı dışına atılabilmesi
için, Hamam’a giden yolla bağlantılı ve bir üst terasta yer alan Stoa’ya ulaşan
kuzey-güney doğrultulu yeni bir yol açılmıştır. Stoa’nın arka nefi içine yıkılmış
durumda bulunan toprak ve taş kütlesi yapının arka duvarını örtmekteydi.
Yapı içinde büyük bir alanı kaplayan ve kazılara engel olan bu yıkıntı
kaldırılmıştır. Önceki kazılarda çalışılmayan bu kısımda, ana kayanın dik bir
şekilde kesilerek düzleştirildiği ve Stoa’nın arka duvarının da ana kaya ile
oluşturulan bu doğal teras duvarının önüne inşa edildiği anlaşılmıştır (Resim:
6). Ayrıca bu kısımda duvar stylobatının sağlam bir şekilde korunduğu
saptanırken, duvar taşları ele geçirilmemiştir.
Kazı çalışmalarına ilk olarak, Güney Bizans Kulesi’nin önüne gelen J plan
karesinde, 96.55 kodunda başlanmıştır. Burada yoğun miktarda, mıcır tabir
edilen çok küçük parçalar hâlinde bir mermer kırıklı tabakaya rastlanmıştır.
Özellikle Stoa’nın arka duvarının stylobat altı seviyesine karşılık gelen
bu seviye, yapının mermer bloklarının işlenmesi sırasında açığa çıkan atık
malzemenin sıkıştırılmasıyla oluşturulan yapının orijinal zemini olmalıdır.
J plan karesi içindeki açmada, stylobat seviyesi altında yoğun olarak
Hellenistik Dönem’e ait ve çok kaliteli seramikler ele geçirilmiştir (Çizim: 6,
Resim: 8). J plan karesinde ana kayanın 95.25 kodundan başlayarak kuzeye
doğru yükselerek devam ettiği saptanmıştır. Özellikle bu bölümde çukur
oluşturan ana kaya, Stoa’nın ikinci nefi başlangıcında geç dönem düzenlemesi
ile yapılmış dükkânın duvarı ile birleşmektedir. Seramiklerin bu kesimde ve
zemin altında bulunması ise, çukur olan bu bölümün doldurulması amacı
ile kullanıldıklarını akla getirmektedir. Dolayısıyla bu seramiklerin tarihi de
Stoa’nın tarihi için terminus post quem oluşturacaklardır.
E plan karesine kadar yer yer oyuklar ve çukurluklar bulunan ana kaya, E
plan karesinden sonra özellikle orta sütun sırası önünde neredeyse düzleşerek
bir zemin oluşturmaktadır. Bu durum C plan karesinde (Kuzey Bizans Kulesi
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önünde) net bir şekilde görülebilmekte, özellikle plan karedeki iki sütun
kaidesi arasındaki bölümde ana kayanın stylobat seviyesinde düz bir şekilde
kesildiği görülmektedir (Resim: 7). Yine bu plan karede, hemen Kuzey
Kule önünde yer alan, ama hem sütun tamburları hem de stylobat bloğu
bulunmayan, ana kayanın kare/stylobat şeklinde kesilmesiyle oluşturulmuş
bir sütun yatağı saptanmıştır.

Kazı Evi Çalışmaları
2010 kazı sezonu boyunca kazıdan çıkan küçük eserlerin (seramik, sikke,
pişmiş toprak figürinler, heykel parçaları vb.) temizlenmesi, restorasyon ve
konservasyon çalışmaları kazı evinde yapılmıştır. Eserlerin Çizimleri

ve

fotoğraf belgeleme çalışmaları, kazıevinde çalışan arkeologlar ve arkeoloji
öğrencileri

tarafından

yapılmıştır.

Envanter

çalışmaları

da,

yapılan

değerlendirmeler, Çizimler ve dijital fotoğraflar yardımıyla bilgisayar
ortamında yapılmıştır. Tüm sektörlerde ortaya çıkan mimarî bulguların
Çizimleri mimarlık öğrencileri tarafından yapılmıştır. Restoratör Taner Özgür
küçük eserlerin temizliği ve konservasyonu çalışmaları ile kazı alanındaki
mozaiklerin ve duvar sıvalarının korunması için yapılan çalışmalara
katılmıştır.

Seramikler
2010 yılı kazı sezonunda, geçen yıllarda kazısı yapılan Peristil Ev (YE),
Han Yıkığı (HY), Stoa (ST) sektörlerinde çalışılmıştır.
Bu yıl geçen yıllarda kazılan Peristili Evi’n güney doğu köşesinde, dolgu
toprağı içinden, çoğunlukla form vermeyen Geç Hellenistik, Roma ve
Bizans Dönemi seramikleri karışık olarak bulunmuştur. Seviye derinleştikçe
Bizans seramikleri azalmaya başlamıştır. Geç Hellenistik Döneme tarihlenen
seramikler içinde basit firnisli tabaklar, gri-siyah tepsi, kalıp yapımı kâse
parçaları vardır. Roma seramikleri içinde, genellikle M.S. 1. ve 2. yüzyıllara
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tarihlenen ESA ve ESB tipinde sigillata parçaları bulunmaktadır. Bu
seviyelerde, MS.1.yüzyılın ilk yarısına tarihlenen ithâl bir İtalya tipi kandil
parçalar hâlinde ele geçirilmiştir ve tümlenmiştir (Çizim: 5, No.1). Aynı
seviyelerde ortaya çıkan üzeri yazıtlı kurşun ağırlık da kandille aynı tarihlere
ait olmalıdır.
56.02 m. seviyesinden sonra Hellenistik Dönem seramiklerinde bir artış
olmuştur. Özellikle Geç Hellenistik Döneme tarihlenen gri-siyah seramikler
kalitelidir (Çizim: 5, No.2-4). Bizans Dönemi seramiği bu seviyelerde tamamen
kesilmiştir. Bu alanda, yapının kuzeybatı ucunda, 55,52 m. seviyesinde tabana
oturan Geç Hellenistik (?) bir situla bulunmuştur. Situlanın üzeri kırmızıkahverengi boya ile yapılmış diyagonal bantlarla bezelidir.
M’5 karesindeki seramiklerde, Geç Hellenistik Dönem yoğunluğu
gözlenmiştir. Özellikle basit firnisli kâse, balık tabağı, gri-siyah seramik
parçaları, kalıp yapımı kâse ve kalıpları yoğundur. Bu kalıplar (Çizim: 5, No.8)
kentte, seramik üretiminin olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Roma
seramikleri, Hellenistik Döneme oranla daha az sayıdadır. İçlerinde, ESB ve
Çandarlı sigillataları, ince duvarlı bardaklar, tek kulplu testiler yoğunluktadır.
55.57 m. seviyesinden sonra gelen seramikler neredeyse sadece Geç Hellenistik
Döneme aittir. Bu seramikler, Peristilli Ev’in yapımından önceki yerleşime ait
olmalıdırlar.
Yamaç Evler sektöründe bulunan Geç Hellenistik Dönem seramikleri,
bu alandaki Peristilli Ev öncesi yerleşime ait olmalıdır. Kalıp yapımı kâse
kalıpları ise küçük seramik işliklerinin de olduğunu göstermektedir. M’6
plan karesinde bulunan Geç Hellenistik-Augustus Dönemi seramikleri, bu
evin terminus ante quemi gibidir. Peristilli Ev, M.S. geç 1. yy./ 2. yy.larda
inşa edilmiş olmalıdır. Bu dönemlerin tipik seramikleri olan ESB tipindeki
tabaklar, ilk yapım evresindeki insanların kullandıkları seramiklerdir. Ayrıca
bulunan LRC seramikleri, yapının kullanımının Geç Roma Döneminde de
kısmen devam ettiğini göstermektedir. Daha az orandaki Bizans seramikleri,
Peristilli Ev sonrasına ait cılız Bizans yerleşimine ait görünmektedir.
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Önceki yıllarda kazısı yapılmış olan Stoa’da, ön terasının düzenlenmesi
amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Yıkık durumdaki Bizans duvarları
temizlenmiş, ana kaya üzerindeki dolgu toprağı atılmıştır. Bu sırada bulunan
seramikler, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait karışık bir karakter
göstermiştir. Hellenistik seramikler, Efes tipi kandil, basit firnisli kâse ve
tabak, balık tabağı, unguentarium, pişirme ve muhafaza gibi günlük kullanım
kap ve amphora parçalarıdır (Çizim: 6, No.11-12). Amphora kulplarından
ikisi üzerinde, Knidos amphoraları içindeki Zenon B grubundan olan ve M.Ö.
240 yıllarına tarihlenen “ZΗ” mührü vardır (Çizim: 6, No. 14). M.Ö. 133/48
tarihli diğer bir kulp üzerindeki iki satır hâlinde boustrophedon yazıtlı
“[κριτου/ΕΠΊΆγ[ω]” mührü bulunur (Çizim: 6, No.15). Roma seramikleri
içinde, çoğunlukla ince duvarlı bardak, Red on White kandil ve ESB II sigillata
parçaları bulunur (Çizim: 6, No.13). Bulunan Bizans seramikleri yeşil ve
sarı sırlı tabakların yanında sırsız kaba parçalardan oluşur. Yıkık duvarları
temizlendikten sonra kuzey-güney yönünde teras şeklinde devam eden
ana kayaya ulaşılmıştır. Zemin seviyesinde tespit edilen ve güneye doğru
devam eden J plan karesinde, Hellenistik duvarın üzerine oturduğu ana
kaya üzerinden %90 yoğunlukta Hellenistik Döneme tarihlenen seramikler
ortaya çıkmıştır (Çizim: 6, No.16-21). Ele geçirilen amphoraların içinde
M.Ö. 2. yy.ın 2. yarısına tarihlenen Nikandros grubuna ait ağız parçaları
bulunmaktadır (Çizim: 6, No.21). Bunun yanı sıra M.Ö. 2. yy.ın ortalarından
sonraya tarihlenen kalıp yapımı kâse parçaları yoğun olarak ele geçirilmiştir.
Tümlenebilen bir kalıp yapımı kâsenin gövde kısmında (Çizim: 6, No.16)
çapraz tarama bezemesi vardır. Bu seramikler, Stoa inşasından hemen
öncesine ait olmalıdırlar.
Hanyıkığı Roma Hamamı’nın palaestra portikolarında gerçekleştirilen
kazıların üst seviyelerinde Geç Roma Dönemi seramikleri ele geçirilmiştir.
Bu alanda ele geçirilen sikkeler de M.S. 307-395 yıllarına tarihlenmektedir.
Ortalama 43,40 seviyelerinden sonra, içlerinde kalıp yapımı kâse, basit firnisli
tabak, Efes tipi kandil (Çizim: 6, No.22) parçalarının olduğu M.Ö. 150 sonrasına
ait Hellenistik seramik parçaları gelmeye başlamıştır. 43.36 m. seviyesinden
sonra ise, tama yakın 7 unguentarium, tama yakın kandiller, figürin parçaları,
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kemik saç iğneleri ele geçirilmiştir (Çizim: 6, No.23-26). Unguentaiumların
tarihleri M.Ö. 3./2. yy.lara işaret etmektedir. Bu seramikler hem formları
hem de korunma durumlarından dolayı mezar hediyesi olabileceklerini
düşündürmüştür. Geç Hellenistik, Roma Dönemi ve Geç Roma Dönemi
seramikler, palaestranın kulanım evresinin Augustus Dönemi ve M.S. 4. yy.
arasında olduğunu gösterir. Mezar hediyesi olabileceği düşünülen buluntular,
yapının inşası sırasında bu alanda bulunan ve daha sonra bozulmuş Erken
Hellenistik Dönem mezarlara ait olmalıdır.

Cam
2010 yılı kazı sezonunda çalışma yapılan Peristilli Ev, Han Yıkığı ve
Stoa sektörlerinde toplam 656 adet cam ele geçirilmiştir. Peristilli Ev’de ele
geçirilen 137 parça cam içinde 42 adet profil veren ve 13 adet bilezik parçası
bulunmaktadır. Bunların dışındaki parçalar cüruf, üretim artığı, pencere
camları ve gövde parçalarından oluşmaktadır. Formlar genel olarak Geç
Hellenistik - M.S. 4. yüzyıl sonuna tarihlendirilebilir. Buluntular konik
formlu kâselere, kaburgalı kâselere, çarkta kesilerek dekore edilmiş derin
kâselere, kavanozlara, kandillere, silindirik şişelere ve unguanteriumlara ait
ağız veya gövde parçalarıdır. Camlarda hâkim renkler mavi, mavimsi yeşil,
yeşil, sarımsı yeşil ve yağ yeşili iken balköpüğü ve mürdüm rengi sadece
kalıba döküm konik formlu kâseler ve kaburgalı kâselerde kullanılmıştır. Bu
alanda yapılan çalışmalarda ele geçirilen cam bilezikler genel olarak Bizans
Dönemine tarihlendirilebilir. Siyah opak camdan yuvarlak kesitli, siyah opak
cam üzerine opak kırmızı ve yeşil şerit bezemeli dikdörtgen kesitli ve yine
siyah opak cam üzerine opak kırmızı, yeşil, sarı cam ipliklerinin sarıldığı
yuvarlak kesitli bilezikler tipik örneklerdir. Cam cüruflarında görülen pişmiş
toprak yüzey bu parçaların cam ergitmede kullanılan potalara ait olduğunu
gösterir. Bu buluntular peristilli ev çevresinde cam üretimi yapıldığını
düşündürmektedir.
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Han Yıkığı Roma Hamamı ve palaestrada yapılan kazı çalışmalarında
toplam 446 adet cam parçası bulunmuştur. Bunlardan 134 adedi profil
vermektedir. Roma ve Bizans dönemlerine ait formlar kaburgalı kâse
(MS.1.yy.), kadeh, silindirik şişe, küresel gövdeli sürahi, kavanoz (MS.2-3.
yy.), unguentarium, tabak, kâse, bardak (Roma ve Bizans), minyatür şişe,
kandil (MS. 4. yüzyıl sonrası) ve aryballostan (Isings form 61, M.S. 1-3. yy.)
oluşmaktadır. Balköpüğü, mavi, mavimsi yeşil, yeşil, sarımsı yeşil, yağ yeşili
ve renksiz saydam cam kullanılarak yapılmışlardır.
2010 yılında Stoa’daki temizlik çalışmaları sırasında toplam 73 parça cam
bulunmuştur. Bunlardan 39 tanesi bir forma ait profil veren parça, 3 tanesi
bilezik parçası, kalan 31 parça ise formu belirlenemeyen gövde parçalarıdır.
Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait formlar karışık olarak
bulunmuştur. Bu formlar kâse, tabak, silindirik şişe, kaide hâlkası olmayan
küresel gövdeli sürahi, Roma (Isings form 30 M.S 2-3. yy.) ve Bizans Dönemi
bardakları, unguentariumlara (Isings form 82 B1 2.3. yy.) aittir. Balköpüğü,
mavi, yeşil, sarımsı yeşil ve renksiz saydam cam kullanılarak üretilmişlerdir.

Sikkeler
2010 yılı Metropolis kazısında toplam 72 adet sikke bulunmuştur. Bu
sikkelerden 15 adedi Hellenistik Döneme (M.Ö. 330-30); 18 adedi Roma
İmparatorluk Dönemine (M.Ö. 27 – M.S. 284); 27 adedi Geç Roma Dönemine
(M.S. 284-491); 4 adeti Bizans Dönemine (M.S. 491-1453) ve 2 adedi de İslâmî
Dönem-Beylikler Dönemine tarihlendirilmiştir. 6 adet sikkenin ise dönemi
saptanamamıştır.
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Çizim 1: Peristilli ev planı
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Çizim 2: Roma Hamamı ve palaestra planı
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Çizim 3: Palaestra portikosu güneybatı köşe mozaikleri
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Çizim 4: Stoa zemin planı ve kesiti
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Çizim 5: Peristilli Ev Helenistik-Roma Dönemi seramik örnekleri

329

Çizim 6: Stoa taban altından çıkarılan Helenistik-Roma Dönemi seramik örnekleri
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Resim 1: Peristil Ev

Resim 2: Peristil Ev, boya bezemeli pithos
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Resim 3: Palaestra Güney Portiko
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Resim 4: Roma Hamamı Hypocaust ısıtma sistemi
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Resim 5: Palaestra, Yazıt

Resim 6: Stoa, tıraşlanmış ana kaya ve temel
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Resim 7: Stoa, düzleştirilmiş ana kaya zemin ve sütun altlıkları

Resim 8: Stoa, kalıp yapımı kâse
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POMPEİOPOLİS 2010 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Latife SUMMERER*
2010 yılı Pompeiopolis (Paflagonya) kazı etkinlikleri 08.08.2010- 01.09.2010
tarihlerinde gerçekleştirildi1. Kazı çalışmaları ‘basilika’, forum ve villa
sektörlerinde yapıldı (Resim: 1). Restorasyon ve konservasyon çalışmaları
mozaik döşemeler üzerinde Torino’ dan (Docilia s.n.c. Conservazione e Restauro)
bir ekip tarafından sürdürüldü.

A ve B Sektörleri Kazı Çalışmaları
Geçen kazı sezonlarında Zımbıllı Tepe’nin en üst yamacında magnetometre
haritasında belli olan anıtsal bir yapı bulunmuştu ve bu yapının mimarî
tipolojisi tespit edilebilmişti. A3-A7 açmalarında çıkan mimarî kalıntılar
yaklaşık 27.40 m. genişliğinde dört paralel duvardan oluşan bir binanın
planını verir (Resim: 2). Dış duvarların temel kalınlığı yaklaşık 1.50 m. olarak
tespit edilirken, iç duvar temelleri yaklaşık 1.80 m. kalınlığındadır. Değişik
açmalarda ortaya çıkan bu duvarların aynı binaya ait oldukları, yönlerinin
aynı olmasından anlaşılır. Ayrıca bunların birleşmesi de şematik bir plan
verir (Resim: 2). İki iç duvar dış duvarlara 4.10 m. mesafede. 92,5 ayak
genişliğindeki üç nefli binanın orta nefi 12.60 m. (42,5 ayak) ve yan nefleri
*
1

Prof. Dr. Lâtife SUMMERER, Institut für Klassische Archäologie Ludwig-MaximiliansUniversität Katharina-von-Bora-Straße 10 D- 80333 München/ALMANYA.
2010 kazı çalışmaları, kazı izinin geç çıkması ve dış elçiliklerdeki teknik sorunlar, vize
gecikmeleri nedeniyle 08.08.2010 tarihinde başladı ve 01.09.2010 tarihinde sona erdi. Kazıya
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Konya Ereğli Müzesi’nde Mahmut Tatlucan
katıldı. Kazı ekibi Yard. Doç. Dr. Yusuf Albayrak, Dr. Massimo Brizzi, Dr. Laura Buccino,
Gabriele Callen Laguinat, Yunus Karaca, Julia Koch, Prof. Dr. Luisa Musso, Benjamin
Westwood bulundu.
Kazı başlangıç tarihinin belirsizliği nedeniyle birçok ekip üyesi kazıya katılmalarını iptal
etmek zorunda kaldılar. Bu nedenle çalışma programında değişikler yapılması gerekti ve
yapılması planlanan birçok işlem uzman ekip üyeleri kazıya katılamadıkları için yapılamadı.
Jeofizik çalışmaları tamamıyla iptal edilirken kazı çalışmaları yalnız V, E ve A sektörlerinde
devam etti. 2010 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Münih ve Roma III
Üniversiteleri’nin, Alman Araştırma Fonu finansmanlığı, Taşköprü Belediyes’inin maddî ve
manevî desteği ile gerçekleştirilmiştir.
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14 ayak genişliğindedir. Binanın dış duvarları iki büyük kesme taş sırasında
bir kaide üzerine döşenmiş tuğlalardan oluşur. Tuğla duvar 2.50 m. aralıklı
desteklerle düzenlenmiştir. Desteklerin arasında muhtemelen pencereler
vardı. İç duvarların temelleri antik devir tabanının 70 cm. altına kadar
sökülmüş durumda bulunuyor. Geometrik desenler gösteren mozaik döşeme
bir kaç yerde ortaya çıkarıldı. Doğu duvarına yanaşan 30 cm kalınlığında bir
meander bir sarmaşık bordürü olan bir mozaik görülür (Resim: 3).
Binanın kuzeybatıda kalan arka duvarının yeri hâlâ tespit edilememiştir
ve magnetometer haritasında da belli olmamaktadır (Resim: 1.2). Binanın
güneydoğu ucu B3 ve B5 açmalarında bulundu (Resim: 2). Arazinin çok meyilli
olmasından dolayı bu açmalardaki duvar ana binanın taban seviyesinden
yaklaşık 7,5 m. daha aşağıdadır. Olasılıkla bu bir destek duvarı görevini
görmekteydi. Opus testaceum tekniğiyle yapılmış bu duvar büyük nişlerle
düzenlenmiştir. Bu nişlerin büyüklüğü ortadan kenarlara doğru artar. Bu da
onun önden görülecek şekilde yapıldığına işaret eder. Ancak binanın 6 m.
önünde bulunan opus caementicium tekniğiyle yapılmış bir temel burada bir
duvarın onun önünü kapattığını gösterir. Şu anda bu temel duvarın büyük
bir anıtsal merdiven altyapısı olarak yorumlanır. Nişli duvar bu merdivenle
kapatıldığı için burada binanın büyük bir değişiklik geçirdiği düşünülebilir.
Ancak bunun ilerideki kazı sezonlarda daha iyi araştırılması gerekir.
2010 kazı sezonunda yalnız bu sektörde geçen yılların sonuçlarını kontrol
etmek için küçük kapsamlı bir kazı çalışması yapıldı, A4 ve A6 arasında 2
m. lik alan açıldı. Burada değişik seviyelerde ele geçirilen tabanın tekdüze
olabileceği görüldü, çünkü daha düşük seviyedeki kısımlar yalnız bir
altyapıydı.
Kazı çalışmalarının yanında değişik açmalarda bulunmuş küçük mermer
parçalarının envanteri çıkarıldı ve araştırıldı. Bunlar burada daha önce ayakta
olan mimarînin yegâne kanıtıdır. Çok sayıda renkli plâka taşlar şüphesiz
duvar kaplamalarından kalmış. A6 içindeki duvarların iç yüzünde duvar
kaplamalarının montaj delikleri görülür (Resim: 3).
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E 1 Sektörü Kazı Çalışmaları
Forum E 1 (Resim: 1)
Jeofizik verilerine göre tepenin düzlük yerinde bulunan forum binasını
araştırmak üzere geçen yıl bir sondaj açılmıştı (Resim: 4). Yapılan kazılar
sonucunda ortaya çıkan iki paralel duvarın tarihlenmesi için II. Konstantius
Devrine (M.S. 324-361) ait bir sikkenin bir terminus ante quem teşkil ettiğini
tespit edilmişti.
Geç dönem yerleşim birçok buluntularla kanıtlanırken, en eski mimarî
kalıntıların işlevi ve dönemi daha aydınlığa çıkarılamamıştı. Jeomagnetik
bazında ve in situ hypokaust bulgularına bakarak öne sürülen hipotez olarak
burada ısıtılabilen bir portikus thermoperipathos olduğu düşünülmüştü2. 2010
yılı çalışmalarında bu hipotezin sınanması ve bu yapı hakkında daha fazla
veri elde etmek için çalışmalar sürdürüldü (Resim: 5).
Daha geçen yıl açmanın güney kesitinde meydana çıkan duvarın
muhtemelen Erken Bizans Döneminde büyük bir tahribata maruz kaldığı
tespit edilmişti. Hypokaust tabanının seviyesinde 1,20 m. uzunluğunla bir
duvar yer yer tahrip edilmiş durumdaydı. Bu alanda daha derine inilmeden
önce açma güneye doğru 2 m. daha genişletildi. Açmanın batı kesimlerinde
dolgu toprağın hemen birkaç santim altında yıkılıp sökülen bir duvarın
izlerine rastlandı. Koyu kahve renkli bir toprak tabakasında ortaya çıkan taş
yığıntısının üzeri tamamıyla açıldı. Bunun doğusunda sarı renkli bir tabaka
üzerinde oturan buluntusu az olan yanık tabakası daha erken duvara kadar
ulaşıyordu.
Açmanın genişletilmesinden sonra buradaki taş bulgularının devam
etmediği görülünce bunlar belgeleme çalışmalarından sonra kaldırıldı. Açma
genişletilmesinde batıdaki taş duvar kısmında daha aşağıya inildi. Buradaki
koyu kahverengi kültür tabakasında büyük ebatta taş yoğunluğu görüldü.
Burada yoğun bir çatı kiremit yıkıntısı ve çok sayıda mermer parçaları, 58
cm. kalınlığında üstü sıvalı bir mermer kaplama ortaya çıktı. Çatı kiremitleri
2

‘Thermoperipathos’ Nicopolis antik kentinde bulunan bir yazıtta geçer: A. Poulter, Nicopolis
ad Istrum: A Late Roman and Early Byzantine City, JRS Monographs (Oxford 1995) 12 dip not. 37.
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yıkıntısı güneyde açık gri bir taban üzerindeki bir yanık tabakasında
bulunurken, kuzeyde kiremit yıkıntısı tahrip edilmiş hypokaust mekânını
kaplıyordu. Bu yıkıntının yanında tuğla duvara yaslanan ve ‘basilika’
binasının taşlarına benzeyen iki büyük kesme taş bloğu bulundu. Açmanın
batı kesiminde tahribat görmüş hypokaust mekânı kısmen açığa çıkarıldı.
Burada hala 80, 5 cm. yüksekliğinde bir ısıtma sistemi desteği (suspensura),
75 cm. uzunluğunda bir ısıtma borusu (tubulus) 26 cm. x 26 cm. bir terrakotta
döşeme üzerinde duruyordu. Batıdaki sıvalı taş duvar ve batıda ona yanaşan
tuğla duvar arasındaki bağlantı yalnız onların birbirine uygun yönlerinden
çıkarılır. Hypokaust mekânının batı duvarına yanaştığı yerde yıkılmış bir
tuğla duvar açığa çıktı. Bu bulgu ısıtma sisteminin buraya bu duvardan sonra
yapıldığını kanıtlar. Daha aşağıda bir seviyede bulunan hypokaust sisteminin
daha önceki bir evreye ait olduğu açıktır. Bu hypokaust kalıntılarının üzerinde
içinde daha sonraki evreye ait malzemelerin bulunduğu kalın bir tahrip
tabakası kaldırıldı. Hypokaust destekleri arasında yer yer rastlanan mozaik
parçaları bu mekânın zengin bir döşeme ile kaplı olduğuna işaret eder.
Bu yapı kalıntılarının nispî kronoloji için açmanın güneydoğusunda
80 cm. derinlikte karşılaşılan tuğla kaplı bir hazne önemli bir rol oynar. Bu
hazneye bağlı bir kanalın doğudaki taş duvarların altından geçtiği anlaşıldı.
Daha sonraki tahrip tabakasının yanında orijinal antik taban hem batısındaki
duvarlara hem de doğudaki duvarlara yanaşmasından dolayı bunların aynı
yapı evresine ait olduklarını, yani M.S. 324-361 tarihleri arasında olduğunu
gösterir.
E 1’de ortaya çıkan arkeolojik bağlam ve jeomagnetik harita, burada bir
thermoperipatos'un mu yoksa daha önceki yapı evresinden kalmış bir hamam
ısıtma sisteminin mi olduğu sorusunu henüz kesin bir şekilde yanıtlanamaz.

V Sektörü Kazı Çalışmaları
V Açması
Zımbıllı Tepe'nin kuzeybatı yamacında yer alan V sektöründeki yapının
bazı kısımları 1984 yılında Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından bir
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kurtarma kazısı kapsamında açığa çıkarılmıştı3. Bu sektörde buradaki yapının
işlevini ve tarihini anlamak için bu sektörde kazı çalışmalarına 2006’ da
devam edildi.
2010 yılında daha önce açılmış olan kazı alanları V 1 ve V 2 kuzeydoğuya
doğru genişletildi. Bu kesimde bozulmamış katmanlara ulaşılması umut
ediliyordu. 190 m² lik bir alan açıldı. Açılan alanda Roma villasının henüz
dörtte biri ortaya çıktı. Buna rağmen bu alandaki kazılardan stratigrafi, işlev
soruları ve yapı tarihinin rekonstrüksiyonu için önemli veriler kazanıldı.
Burada bir villa suburbananın mı yoksa bir domusun mu bulunduğunu ilerideki
araştırmalar gösterecektir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda villanın
yaklaşık üç yüz yıl boyunca kullanıldığı ve üç büyük yapı evresi geçirdiği
tespit edildi (Resim: 7).

1. Yapı Evresi
Yapı birinci evresinde peristil tipi bir evdi, yani etrafı sütunlu portikuslarla
çevrili açık bir avlu ve onun etrafına dizili mekânlardan ibaretti. Yapı
kuzeybatı yönünden 45 derece bir sapma gösterir.
Peristil’de kuzeydoğu ve kuzeybatı portikusları tam orthogonal olmayıp
daha ziyade düzgün olmayan zeminin engebesine uyum sağlar. Bugüne kadar
yalnız kuzey kısımlarında ele geçirilebilen orta avlu muhtemelen başlangıçtan
beri bir bahçe olarak kullanıldı. Avluda 19m. x 13m. büyüklüğünde bir
alan açıldı. Portikus duvarı alt kısmında blok kesme taşlardan yapılmıştır.
Bunun üzerine 2, 50 m. metrelik aralıklarla tuğladan yapılmış duvar direkleri
yer alır. Kuzeydoğu portikusta (F) bu yapı evresinden kalma bir taban
korunabilmiştir. Bunun üzerine bipedalis denilen 57 x 57 cm. büyüklüğünde
terrakotta döşemeler çapraz olarak yerleştirilmiştir. Muhtemelen bu döşeme
kısmen kuzeybatı portikusta (H) devam ediyordu. Ancak burada 1. yapı
evresinden yalnız sıva yatağından izler kalmıştır. Portikus’un batı yarısında
zemin meyilinden kaynaklanan 30 santime varan bir seviye yüksekliği tespit
3

Z. Yaman, Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Pompeiopolis (Zımbıllı Tepesi Höyüğü) 1984 Yılı
Kurtarma Kazısı, in: 1. Müze Kurtarma Kazısı Sonuçları Ankara (1991) 63-111.
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edilmiştir. Birinci yapı evresinde portikusun bu kısmı diğer taraflardan daha
yüksekmiş. Ancak bu seviye farkı daha sonra kaybolmuş ve seviye değişikliği
yapıya uydurulmuş. Portikusun iki yan duvarında 1,25 m. kalınlığında bir
açıklıkla bahçeye giriş sağlanıyordu.
2010 çalışma sezonunda portikusun kuzeybatı duvarına bitişik ve 2008
yılında ortaya çıkarılan Mekân E’ nin yanında dört köşe bir mekân daha
açığa çıkarıldı (Mekân L, 6.70 x 7.40 m). Bu mekân iki yan girişle portikusa
bağlanıyor. Kuzey-batı ve kuzey-doğu duvarlarının korunma durumları iyi
olamadığı için giriş aralığının yerlerini belirlemek zordur.
Mekânın güneybatısını bir opus caementicium duvarı kapatır. Bu duvar
74 cm. kalınlığında ve yaklaşık 1,50 m. yüksekliğinde korunabilmiş. Duvar
açmanın kuzey sınırı dışına doğru uzanır ve güney portikusa dik açıyla
yanaşır. Bu duvar da yine aynı teknikle örülmüş. İkinci duvarın yalnız 4,60
metrelik bir kısmı ortaya çıkarıldı. Bu K mekânını çevreleyen iki duvar kısmen
araştırıldı. K mekânı bu birinci evre yarı toprak altı mekânı (bodrum) olarak
kullanılmış. Hydraulik sıvayla kaplı taban doğu portikusdan yaklaşık 0,50 m.
daha derinde kalır. Duvarların iç kısmında 30-40 cm. kalınlığında tuğla duvar
kaplaması bulunuyor. Burada da hydraulik sıva kalıntıları bulundu.
Mekânın güneydoğu köşesinde 30 cm. kalığındaki opus caementicium
duvarında 30 cm. genişliğinde bir su kanalı bulunur. Bu buluntu durumu,
K mekânının yapının birinci evresinde su sarnıcı olarak kullanıldığına işaret
eder. Muhtemelen çatıdan iç avluya akan yağmur suları kanalla buraya
toplanıyordu.
1984 yılında ortaya çıkarılan mozaikli A mekânı yapının birinci evresine
aittir. Bu sonuç stratigrafi ve in situ taban yatağının analizine dayanılarak
çıkarılmıştır. Mekânın koridor D’ den olan girişinde yunanca kapı eşiği
yazıtı ve mozaik döşemenin geometrik kompozisyonu için en iyi paraleller
M.S. 3. ve 4. yy. da bulunur. Tarihlenebilen stratigrafik bağlamların yokluğu
nedeniyle yapının birinci evresinin tarihlenmesi, yalnız mozaiklerin stilistik
değerlendirilmesiyle mümkündür.
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2. Yapı Evresi
Yapı kullanılımının ikinci zaman diliminden bugüne kadar üç ayrı evre
tespit edilmiştir. Bu da bina kompleksinin aralıksız kullanıldığını gösterir.
IIa evresinde binanın kuzeybatısındaki ana mekânlarında, portikusta ve iç
avluda bazı yapı değişiklikleri yapılmıştır. Bu da bina kompleksinin bu sırada
zengin bir evre geçirdiğini gösterir.
Geniş bir mekân olan L bir taban ısıtma tesisi olan hypokaust sistemiyle
döşenmiştir. Bu mekân içinde 6.20 x 4.80 m. büyüklüğünde ve tabanının bir
metre altında bir hazne bulunur. Burada bulunan hypokaust sisteminin 50
cm. si açığa çıkarabilmiştir. Bu ısıtma sisteminin fırınında (praefurnium) bir
sondaj yapıldı, ancak bir metre derinlikteki tabana inilemedi. Duvarın içi
opus latericium stilinde yapılıp dış kısmı kesme taşlarla kaplanmıştır. Mekânın
kuzeybatı köşesinde tonozlu bulunan praefurniuma bir dromos ile ulaşılır. Fırın
ya kuzeybatıdan ya da güneybatıdan, yani K mekânının daha açılmayan
kısmından yakılıyordu. Bunun yanında sarnıç tabanı daha derine indirildi.
Muhtemelen bu evrede K mekânında yapılan değişiklikler bu yeni ısıtma
sistemiyle bağlantılı idi. Sarnıcın girişi başka bir yerden sağlanırken, fırının
girişi bir duvarla kapatılmış durumdadır. Tuğla duvar kısmen sökülürken,
kuzey-güney ve güneybatı duvarlarına dayanan yeni bir direkli duvar yapıldı.
Mekânın içinde yanık madde bulunan 10-20 cm. lik bir kum tabakası
tabanı kaplıyor. Güney kısımda sıvasız taşlardan oluşan merdiven zemini
bulunuyor. Burada ahşap bir merdivenle muhtemelen yukarıdaki katlara
çıkılıyordu.
L mekânın batı yarısında taban zemin yatağının kalıntıları bulundu. Bu
taban hypokaust tabanında daha aşağıda bulunuyor. Mekânın daha önce
taban döşemesi sistematik bir şekilde söküldüğü için hiçbir iz kalmamıştır.
Burada taban döşemesi ve duvar kaplamalarından kalmış çok sayıda mermer
parçalarına rastlanmıştır. Bu mekânın tabanı muhtemelen opus sectile tarzında,
daha sonra sökülmüş, mermer bir mozaikle döşeliydi. Yan mekânda bulunan
figürlü mozaikte bu evredeki tadilât sırasında yapılmış olmalı.
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İç avluda portikus duvarına dayalı birbirine paralel duvar yapılmış.
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda olan bu duvarlar avlunun güneybatı
yarısının teraslanmasını sağlıyorlardı. Bu evrede H koridorunun batı kesimi
de yenilendi. Bunun yanında buradaki taban seviyesi doğu tarafa nazaran
yaklaşık 0.50 cm. yükseltildi. Buraya yeni yapılan mekân (M) muhtemelen
bir merdiven ile koridora bağlıydı. Bu mekânda bulunan mozaik döşeme
tamamıyla kaybolmuş. Bir tavan veya duvar yenilenmesi esnasında kuzey
koridora dayanan yeni bir opus caementicium tipinde duvar yapılmış olabilir.
Bu evrenin tarihlenmesi E mekânındaki mozaiğin stilistik açıdan
değerlendirilmesine bağlıdır. Bu mozaik 4.yy.ın sonuyla 5. yüzyılın ilk yarısı
arasına tarihlenir. IIa evresinin seramik buluntuları Krzysztof Domzalski
tarafından MS 4. yy. ile 5. yy. arasına tarihlendi.

Evre IIb
IIb evresinde yapılan değişiklikler, 2009 kazı sezonunda peristil ortalarında
tespit edilmişti. Aşağı taraça duvarının arkasında taş ve tuğla karışımı (opus
mixtum) bir duvar kısmen açığa çıkarıldı. 5.70 x 3.90 m. boyutlarındaki ve
üç pilasterle taraça duvarına yaslanan Mekân I’nın kuzeybatısında bir giriş
vardır. Bu giriş kuzeybatı koridorunun girişi ile aynı eksen üzerindedir. Bu
mekân muhtemelen güneybatıdaki başka bir mekânla birleşiyordu. Kuzeybatı
duvarında bir su borusu iç avludaki bir kanala doğru uzanır. Kuzeybatıya
doğru yönelen bu kanal bir sarnıca dökülüyor olmalıydı.
Bu evrede M mekânının kuzeydoğu’da portikusa açılana girişi bir taştuğla duvarı ile kapatılmış.

Evre II c
Bu evrede iç avluyu çevreleyen portikuslarda büyük değişiklikler yapılmıştır.
Portikuslar bir sıra ara taş ve tuğladan, ama sıvasız duvarlarla bölünmüştür ve
bazı yerlere kapılar açılmıştır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda,
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bu bölmelerin ev sahibi değişikliğinden mi, yoksa bu kesimlerin kullanım
tarzından dolayı değiştiğini mi söylemek mümkün değildir.
Bunun yanında bu evrenin kalıntılarıyla daha sonraki evrenin arasında bir
ayrım yapmak da zordur. Ancak bulgular binanın bazı yerlerinin daha terk
edilmeden önce söküldüğünü ve yıkılmanın başladığını kanıtlar. Bu evrede
mekân E’deki mozaik döşemesinin üzerinde yer yer kireç tabakaları olmuştur.

Evre III
Evre III’te bina bir kanal sistemiyle donatılır. Bu kanallar kentin başka
yerlerinden, yamaçtan inip binanın kuzeydoğu köşesinde birleşir. Binanın bu
kısmı bu kanalar yapılırken tahrip edildi.
2010 sezonu çalışmalarında, kanal sisteminin bir iç avluyu güneydoğugüneybatı yönünde kesen bir kanal hattı daha ortaya çıkarılmıştır.
Kanallara zemin ve kapak olarak eski çatı kiremitleri kullanılmıştır. Kanal
kenarları sıva ve küçük taşlarla yapılmıştır. Kanalar bazen kayrak taşlarla
bazen ise II. evrede su borusu olarak kullanılmış tubuliyle kapatılmıştır.
Bu kanal sistemi yapılırken oluşan tahribat bina kompleksinin terk edilmiş
ve kısmen yıkılmış olduğunu kanıtlar. Krzysztof Domzalski burada bulunan
en geç dönem seramiklerini M.S. 6. yy.a tarihler.
Sonuç olarak 2010 sezonu V sektörü açması genişletilerek binanın planı
araştırıldı. Bina bir iç avlu (peristil) ve mekânlardan ibaret. Mekânlar ve
iç avlu arasındaki bağlantı iç avluyu çevreleyen koridorlar (portikuslar)
sayesinde sağlanıyordu. Mekânların genel büyüklüğüne dayanarak yapılan
bir rekonstrüksiyon şemasına portikusta aynı eksen üzerinde iki giriş
bulunuyordu. Ancak burası bu şekilde olmayabilir ve iç avlu kuzey-güney
tarafta daha başka bir durum gösterebilir. Ancak buradaki rekonstrüksiyon
jeomagnetik haritasına uygun görünür.
Villanın girişinin mozaiklerle döşeli mekânların bulunduğu kuzeybatı
köşesinde olduğu tahmin ediliyor. Mekân E’ deki mozaik döşemede bulunan
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personifikasyon başının kuzeydoğu tarafa doğru yönelmiş olması bunu
doğrular.
İç avluda bulunan taraça duvarları burada yamaç konumundan
kaynaklanan seviye değişikliklerine işaret eder. Yarı yer altında kalan K
mekânının bunun üzerindeki mekânın seviyesini yükseltmek için yapıldığı
açıktır. Bunun yanında portikus tabanı da değişik zemin seviyelerine
uydurulmaya çalışılmıştır. Bu M mekânında en iyi şekilde görülmektedir.
L mekânında hypokaustlarla yapılmış ısıtma sistemi, mermer duvar
kaplamaları ve Mekân E’de bulunan aynı zamana ait mozaik II evresinde,
yani II. Theodosius’ un zamanında (MS 408-450) bu domus’ un en parlak
devrini yaşamıştır.

Seramik Çalışmaları
2006-2010 yılları kazı sezonlarında bulunan Roma (4. – 6. yy.) seramik
etütleri kazı çalışmalarına paralel olarak sürdürülmektedir. 2010 yılı
çalışmalarının odağını genelde uzak yerlerden ithal edilen, kırmızı astarlı (red
slip pottery) oluşturdu. Toplam 250 adet seramik paçasının envanteri çıkarılıp
çalışıldı. Bunlar çıktıkları ve imal edildikleri yerlere ve toprak hamuru ve sır
kalitesi kriterlerine göre gruplandırıldı. İkinci adım olarak seramik parçaları
kap tiplerine göre ayrıldı. Seramikler genelde yalnız çok küçük kırıklardan
ibarettir, ancak diagnostik diye ayrılan parçalar kap tipinin belirlenmesini
sağlar. Çalışılan parçalar arasında üç grup, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan
imalât yerlerinden ithal edilmiştir.

1) Afrika Sigillata (African Red Slip Ware – ARS)
2) Ege (Foça) Sigillata (Aegean – Late Roman C/Phocean Red Slip Ware (LRC/
PhRS)
3) İmalât yeri daha bilinmeyen ve genelde ‘Pontic Red Slip’ (PRS) denilen
seramiklerin Pompeiopolis’te çok yoğun (yaklaşık 90%) olduğu göze
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çarpıyor. Bunun yanında yapılan çalışmalarda bugüne kadar tanınmamış iki
seramik grubu da tespit edilmiştir. Bunlar mikalı yerel kille yapılmıştır ve
‘Micacous Burnished Ware (MBR) ve ‘Micaceous Painted Ware (MPW)’ olarak
adlandırılmıştır. İlk grup daha ziyade tabaklardan, ikinci grup ise kapalı
testilerden (jugs) oluşur. Tespit edilen kaplar beraber bulundukları Geç Roma
kırmızı sırlı seramikler yüzünden MS 5. ve 6. yy.a tarihlenir. Bu buluntular
açma katmalarının tarihlenmesinde de çok önemlidir. Bunun yanında Geç
Antik Devirde Pompeiopolis ticaret ilişkilerini de gösterir.

Restorasyon Çalışmaları
2008 yılından beri devam eden V 1 sektöründe bulunmuş Geç Antik Çağa
ait mozaik döşemenin restorasyon çalışmaları Giuseppina Bartellotto ve Paola
Stradella tarafından sürdürülmektedir.
Mozaik döşemenin ortasında bulunan ve devamlı figürlü emblemata
geçen yıl çıkarılmış ve bir mozaik taneciklerinin sabitleşmesi için parçalarının
sabitlenmesinde taşıyıcı olarak Aerolam pano üzerine alınmıştı. Amblemin
restorasyon çalışmaları tamamlandı, ancak konservasyon süreçleri ve
güvenlik nedeniyle yerine henüz yerleştirilmeyip Kastamonu Müzesi'nde
korunması uygun görüldü (Resim: 8).

Yayın Çalışması
Kazı çalışmalarından bugüne kadar ulaşılan ön sonuçlar 2009 Kasım
ayında Münih’ te düzenlenen bir sempozyumda bilim âlemine sunuldu. Bir
sonraki kazı sezonunun sonuçlarıyla geliştirilen sempozyum bildirileri kitap
hâlinde hazırladı ve şu anda baskıda bulunuyor4.

4

L. Summerer (ed.), Pompeiopolis. Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens
nach fünf Kampagnen (2006-2010). ZAKS Pompeiopolis I (Verlag Beier & Beran 2011
baskıda).
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KUŞADASI KADIKALESİ 2010 KAZI SEZONU
ÇALIŞMALARI
Zeynep MERCANGÖZ*
Emine TOK
2010 yılı kazı sezonu çalışmalarına 4.6.2010 tarihinde başlanmıştır. Bu dönem
kazı sezonunda kilise kompleksinde plan kareler doğuya doğru genişletilerek
naos ve nartekslerde seviye indirilmeye, surun güneybatı yamacında höyük
araştırmalarına yönelik basamaklı açmalara devam edilmiştir (Resim:1,
Çizim: 1). Kazı ve temizlik çalışmalarının yanında alanda arkeojeofizik
taramalar yapılmış1 ve buluntulardan yoğun bir grubu oluşturan hayvan
kemikleri üzerine çalışılmıştır2. Bu araştırmalarda özellikle kilise kompleksine
ilişkin önemli verilere ulaşılmıştır. 2010 yılı kazı sezonu süresince, özellikle
kilisenin ortaya çıkan duvar ve mekânlarının dondurulması (konservasyonu)
ve gölgelik altına alınması gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Yoğun çalışmalara
karşın plan karelere bağlı yürütülen açma genişletme ve derinleşme
işlemlerinde, 2007 yılından bu yana temizlemeye başlanan kilise kompleksinin
tamamı ortaya çıkamamıştır. Söz gelimi kilisenin doğu kesiminde 10x10 m.lik
dört açmada apsise rastlanmamıştır. Bunun nedeni mimarînin anıtsallığı
ve yoğun moloz dolgudur. Bu da Kadıkalesi’ndeki Ortaçağ yapılaşmasının
gerçekten bir piskoposluk sarayına ait olabileceğini düşündürmektedir.
Nitekim önceki kazı sezonunda III. Ioannes Doukas Vatatzes (1222–1254)

*

1
2

Prof.Dr. Zeynep MERCANGÖZ, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
35100/Bornova İZMİR. E-posta: Zeynep.mercangoz@ege.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Emine TOK, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 35100/
Bornova İZMİR. E-posta: emine.tok@ege.edu.tr
Arkeojeofizik araştırmalar İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Ahmet Fethi
Yüksel tarafından sürdürülmüştür. Bu araştırmalara, 2011 kazı sezonunda da alanın diğer
kesimlerinde devam edilecektir.
Hayvan kemikleri ile ilgili araştırmalar İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat
Onar tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalarla Kadıkalesi’ndeki Ortaçağ sosyal yaşamına
ışık tutarken, Ortaçağda kentin kemik obje üretimine ilişkin önemli verilere ulaşılmıştır.
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zamanındaki bir piskoposa ait gömüde ele geçirilen altın sikkelerle, bir diğer
piskoposun atkısına ait sırma işlemelerden arta kalan altın ipliklerin söylediği
üzere burası Laskarisler’in Anaia piskoposluğunun önemli bir yapısıdır. İlk
yıllardan beri ele geçirilen, Bizans öncesi yapılarından devşirilmiş örneklerin
yanında, ince işçilikle taş eserler buradaki kilise/manastır yapılaşmasının
görkemine işaret etmektedir. Önceki çalışmalarımızda da verilerini
bulduğumuz, bu anıtsal yapının sonunu hazırlayan depremle ilişkili olarak
bu sezonda daha çarpıcı bulgular saptanmıştır. Üst örtünün tamamen indiği,
taşıyıcıların yerle bir olduğu bu afet konusunda da coğrafyacılardan yardım
alarak araştırmalarımız sürdürülmektedir. Nartekse ait girişlerdeki lentoların
baş aşağı durumda bulunuşları son derece dikkat çekicidir. Lentolardan
biri üzerine kazınmış bir yazıt ve bu yıl üç parça hâlinde bulunmuş diğer
yazıtlar3, Bizans öncesinde, kilisedeki devşirme malzeme kullanımını ve
alanda kesintisiz iskânın varlığını göstermesi açısından dikkat çekicidir.
Geçen yıllarda kilisenin içinde derinleşildikçe duvarlarda in situ Resimlere
ulaşılacağı öngörülse de, kilisenin sadece narteksinde bir-iki yerde küçük
parçalar hâlinde korunmuş secco tarzında Resimlere rastlanabilmiştir4.
2010 kazı sezonu buluntularının belgelenmesine alanda yoğun olarak
devam edilmiştir5. Kilisenin güneydoğusundaki çalışmalarda, 41 mezar daha
eklenmiştir. Sayısı yüzü aşan gömüler, anıtsal yapının da yerle bir olduğu
bir depremin hemen ardından, çevredeki yerleşimlerin ölülerini buraya
gömdüğünü düşündürmektedir.
3
4

5

Naosta tespit edilen yazıtlar, çözümlenmek üzere epigrafist Prof. Dr. Hasan Malay’ın
çalışmasına sunulmuştur.
Bu kalıntıların, Restöratör Canan Düzağaç tarafından sağlıklaştırma ve sağlamlaştırma
çalışmaları yapılmıştır. Kadıkalesi’ndeki kilisenin duvar resimleri İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nde bu dönemde tamamlanan Serap Demir’in “Characterization of Pigments Used in
The Execution of Wall Paintings in Kadıkalesi” başlıklı yüksek lisans tezine de konu olmuştur.
2010 yılı içinde Kadıkalesi kazı buluntularına ait, biri doktora üçü yüksek lisans olmak
üzere dört tez bitirilmiştir. Filiz İnanan “Kadıkalesi-Anaia Kazısı Bizans Dönemi Seramik
Buluntuları İçindeki Zeuksippus Tipi Seramikleri”ni konu alan doktara tezini Meltem Erdul
Mergen, “Kuşadası, Kadıkalesi’nde Bizans Dönemine Ait Duvarlarda Görülen Malzeme
Ve Teknik”; Elif Karabacak, “Kuşadası Kadıkalesi Kazısında Ortaya Çıkan Kilise/Manastır
Kompleksinin Mimarisi” ve Eda Armağan’ın, “Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı Bizans
Dönemi Taş Eserleri” konulu yüksek lisans tezlerini tamamlamışlardır.
In situ pithoslar, Sinan Mimaroğlu ve restoratör Canan Düzağaç tarafından tekrar temizlenmiş,
çizim ve fotoğraflarla belgelenmişlerdir. Tüm bu buluntuların tipolojik çalışmaları devam
etmektedir.
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Kilisenin narteksi, aşağıda Yrd. Doç. Dr. Emine Tok’un raporunda da
görüleceği üzere belki Hristiyanlık sonrası dönemde hayvan ağılı olarak
kullanılmış gibi görünmektedir. Zira nartekste hayvan atıklarından bir tabaka
saptanmıştır. Belki bu kullanımdan, kilisenin erken yıllarına ait bir vaftiz
teknesi narteksin kuzey tarafına ve üst kota taşınmış olarak bulunmuştur.
Bunun içinden yoğun olarak yanık hayvan kemikleri ve küller geldi. Bu
kullanımın ne zaman olduğunu söylemek zordur. Zira Kadıkalesi’nde
Bizans’ın hemen sonrasındaki yaşantı henüz açık ve net değildir, ancak
bu yılki ve önceki bulgular gelecekte ayrıntıyla değerlendirilecektir. Bir
öngörü de kilisenin işlevini yitirmesinin ve hatta toplu gömülerin ardından
bazı yerlerde yıkıntıların önüne kimi setler yapılarak, kilise mekânları ve
çevresinin kale içindeki çömlekçilerin çalışma alanları olduğudur. Diğer bir
deyişle şimdiye dek kilise/manastır kompleksinin dışında varsayılan üretim
atölyeleri, anıtsal yapının kısmen temizlenmiş bazı mekânları içinde de
çalışmaya devam etmiş izlenimi vermektedir.

KUŞADASI KADIKALESİ/ANAİA KAZISI 2010 YILI ALAN ÇALIŞMALARI
Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Kazısı 2010 yılı çalışmaları iki ana sektörde
sürdürülmüştür. Bunlardan ilki, kale içindeki mekân dağılımına yönelik
araştırmaların sürdürüldüğü U-33, Y-31, Y-32, Y-33, Z-31,Z-32, Z-33
açmalarıdır. Diğeri ise höyük araştırmalarının yapıldığı sur dışı sektöründeki
M-23 ve L-23’te I. Basamaklı Açma (Step I), L-23’te II. Basamaklı Açma (Step
II), K-23’te III. Basamaklı Açma’dır (Step III).

I. SEKTÖR : KALE İÇİ AÇMALARI- KİLİSE KOMPLEKSİ
2010 yılı kazı sezonunda, daha önceden, batıdaki sınırları tespit edilen
kilisenin doğuya doğru yayılım alanını saptamak ve kilisenin zeminine
ulaşmak amacıyla çalışmalar, bir bölümü U-33, Y-31, Y-32, Y-33, Z-31,Z-32,
Z-33 plan kareleri içinde kalan alanda devam etmiştir. Kilisenin birimleri olan
dış narteks (Z-31, Z-32, AA-32), narteks (Y-31, Y-32, Z-32) ve naos içi birimler
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ile kilisenin güneyine bitişik mekânlar (Y-32, Y-33, V-32, V-33, U-33) ayrı ayrı
değerlendirilmiş, her bir birimden gelen buluntular, kendi konsepti içinde
etüt edilmiştir. Zira Kilisenin duvarları orijinalde sıvalı ve boyalıdır. Çoğu
sıva tabakası yapının yıkılması sırasında bulunduğu birim içine dağılmıştır.
Bunun gibi, çökme sırasında yapı içindeki mimarî plâstiklerin de (lento-sövetemplon birimleri-sütun, sütun başlıkları vb.) çoğu, in situ ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla ileride yapılacak restorasyon çalışmaları sırasında, belirlenen
mekânlarda ele geçirilen verilerin daha sağlıklı değerlendirilmesi ve belki de
tümlenmesine yönelik çalışmaların kolaylaşacağı düşünülmektedir.

Mezar Ek Yapısı ve Şapelin Doğusundaki Çalışmalar (Resim: 3, 4, 5)
Bu alanda temizlik çalışmalarının amacı, önceki kazı sezonlarında ortaya
çıkarılmış şapelin doğusundaki moloz dolgunun temizlenmesi ve kilise
kompleksinin doğuya doğru yayılımını anlamaktır. Önceki kazı sezonlarında
yapılan çalışmalar, şapelin içinin, dışının ve mezar ek yapısı/parekklesion
olarak tanımlanan mekânların gömü alanı olarak kullanıldığını göstermiştir.
V-33 ve U-33 plan kareleri içinde kalan alanda çalışmalara, +18.65 m. kotunda
başlanmıştır.
Temizlik çalışmaları sırasında, daha sonraki bir kullanımda, mezar ek
yapısının içine, kuzey-güney yönünde çamur harçla bağlanmış bir duvar inşa
edildiği görülmüştür. Basitçe şekillenmiş kuru duvar malzemesi arasında,
özel olarak kırılmış mermer plâkalar ve mimarî plâstik malzeme, taş ve
tuğla malzeme ile birlikte kullanılmıştır. Duvar kalınlığı 0.61 m.dir. +16.78m.
kotunda, arkosolium içinde, duvar önünde doğu-batı doğrultusunda uzanmış
hâlde bir sütun ortaya çıkmıştır. Sütunun bir ucu, sonraki dönemde inşa edilmiş
kuru duvarın altında devam eder. Mezar ek yapısının doğusunda kalan ve
orijinalde her bir arkosolium kemerini taşıyan payelerin önünün, daha sonraki
kullanımlarda örülerek bölmelere ayrıldığı anlaşılmıştır. Doğudaki payelerin
önünde, etrafı taşlarla çevrilmiş, zeminine tuğla yerleştirilmiş, henüz hangi
amaç ile kullanıldığı anlaşılamayan küçük havuzcuklar ortaya çıkarılmıştır.
Bu kesimde, zemine yerleştirilmiş büyük mermer bloklarla yapılmış iki
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basamak bulunmuştur (+16.46, +16.40). Basamakların işlevine ait verilerin
gelecek kazı sezonunda netleşeceği düşünülmektedir. Mekân içinde +16.31m.
kotunda ortaya çıkan zemin taşları da yer yer korunmuş hâldedir (Resim:
3). Moloz dolgu temizliği çalışmalarında mezar ek yapısı/parekklesionun
payelerinin arasında, +17.42 m. kotunda dağınık hâlde gözlenen tuğla kemer
yıkıntısı, payelerin, kuzey-güney doğrultusunda da kemerler ile birbirine
bağlandığını, üst örtünün bu kemerler ile takviye edildiğini göstermiştir.
Çalışmalar daha sonra şapelin doğusundaki U-33 plan karesi içinde kalan
alanda sürdürülmüştür. Bu alanda çalışmanın amacı, sur ile mezar ek yapısı
arasındaki moloz dolguyu kaldırmak, mezar ek yapısının güney duvarının
önünü temizleyerek restorasyona hazır hâle getirmektir.
+18.65 m. kotunda başlayan çalışmalarda, doğu-batı doğrultusunda
uzanan geç dönem duvarı ile karşılaşılmıştır. Duvarın uzunluğu 5.43 m.,
genişliği 0.64 m. dir. Taş,tuğla malzeme, çamur harç ile bağlanmıştır. Duvar
malzemesi içinde devşirme taşlar da bulunmaktadır. Bu duvarın doğuda
daralarak mezar ek yapısının güney duvarı ile birleştiği görülmüştür. Bu geç
dönem mekânının temel seviyesinin altına inildiğinde, hem mekân içinde
hem de mekân dışında, doğuda ve güneyde kalan 6.89x6.60m. lik alanın
gömü alanı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Böylece, geç dönemde inşa
edilmiş mekânın, kilisenin çevresindeki gömü alanının üzerine kurulduğu
anlaşılmıştır (Resim: 4).
Mekân dışında, doğuda, 2.82x1.15 m. lik alanda, farklı seviyeler hâlinde
toplam 9 adet mezar (M.10, M.12, M.25, M.26, M.27, M.32, M.33, M.35, M.38);
güneyde ise, mekân dışı ile sur arasında kalan 2.50x6.50 m.lik alanda farklı
seviyelerde toplam 5 adet mezar (M.34, M.36, M.39, M.40, M.40) bulunmuştur.
Bu mezarlar, daha önceki kazı sezonlarında şapelin içinde ve doğusunda
ortaya çıkan diğer mezarlar ile aynı karakterdedir. Doğu-batı doğrultusunda
yerleştirilmişlerdir, doğrudan toprağa gömüdürler. Çoğunun üzerine kiremit
çatkılar örtülmüştür.
Mekân içinde ise, geç dönem duvarlarının temelleri altından itibaren aynı
düzlemde gömülmüş toplam 22 adet daha mezar (M.1, M.2, M.3, M.4, M.5,
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M.6, M.8, M.9, M.15, M.16, M.17, M.18, M.19,M.20, M.21, M.22, M.23, M.24,
M.28, M.29, M.30, M.31) ile karşılaşılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan
mezarlar, üç seviyede toplanmıştır. Özellikle, M.7, M.11, M.13, M.14, M.37
olarak kayıtlanan mezarların üzerinde geç dönem duvarı yükselmektedir.
Bu yüzden bireylerin baş ve gövdeleri mekân içinden, ayak kısımları mekân
dışından toplanmıştır. Mezar alanında yapılan çalışmalarda, 5 bebek, 14 adet
çocuk, 21 adet genç/erişkin olmak üzere toplam 40 adet birey toplanmıştır.
Bireylerin 4 adedi tam, 11 adedi tama yakın, 25 adedi eksik kondüsyondadır.
Mezarlardan biri boştur.
Açmadaki seviye inme çalışmaları sırasında, +17.12 m. kotunda, mezar
ek yapısının güneyine dayanmış hâlde sağlam kireç harç ile tutturulmuş,
taş-tuğla malzeme ile örülmüş bir mekâna ait olduğu düşünülen duvar/
paye(?) dokusu ortaya çıkmıştır. Henüz sınırları ve işlevine ilişkin tam
bir fikir yürütülemeyen bu mekâna ait bilgiler, ileride yapılacak kazı
çalışmalarında netleşecektir. Ancak ortaya çıkan verilere göre bu yapının,
Bizans Dönemi kilisesine bitişik, kilise ile çağdaş, dinsel işlevli bir birim
olduğu düşünülmektedir. Mekân dışında ise +17.11 m.-+16.75 m. kotlarında
mermerden 3 adet basamak ortaya çıkmıştır (Resim: 5). Topoğrafyaya bağlı
olarak doğu-batı yönünde uzandığı anlaşılan basamakların işlevi ileride
yapılacak kazı sezonlarında netleşecektir.

DIŞ NARTEKS (Resim: 6)
Bu alandaki çalışmaların amacı, 2008 kazı sezonunda bir kısmı ortaya
çıkarılan, 2009 kazı sezonunda sınırları belirlenen ve naosa (ana mekâna)
sonradan eklendiği anlaşılan; dış narteks (?) olarak isimlendirilen birimin
içine biriken moloz dolgunun temizlenerek zeminine ulaşmaktır. Bu amaçla
Z-31, Z-32, AA-32 plan karelerinin bir bölümü içinde kalan, kilise içi batı
kesim dolgu temizlik çalışmalarına +17.71 m. kotunda başlanmıştır. Moloz
dolgu içinde yer yer ele geçirilen seramik malzemenin, duvar harcı içinde
dolgu malzemesi şeklinde değerlendirilmiş kullanım dışı parçalar olduğu
düşünülmektedir.
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Dış narteks, muhtemelen geçirdiği büyük bir deprem sonucunda yıkılmış,
kalan duvarları korunarak onarılmıştır. Bu onarım sırasında, mekânın üzerini
örten tonoz/kubbe(?) gibi birimleri sağlamlaştırmak amacıyla narteks içine
belli aralıklarla yerleştirilmiş payeler inşa edilmiştir. Payelerin ana duvar ile
organik bir bağı yoktur; bitişme çizgileri net olarak izlenmektedir. Bu payeler
birbirlerine üst kesimde destek kemerleri ile bağlanmış olmalıdır. 0.50m.
ileri taşkındırlar. Payelerden biri narteksin batı duvarındaki pencerelerden
birinin önüne yerleştirilmiş, açıklığın önünü tamamen kapatmıştır. Diğeri
ise narteksin kuzeyindeki pencerenin hemen bitişiğine yaslanmış, orijinal
kademeli duvar dokusunu kapatmıştır. Payelerin orijinalde sıvalı ve boyalı
olan duvara sonradan yaslandıkları kalan izlerden anlaşılmaktadır. Temizlik
çalışmalarında, narteksin kuzeyine açılmış pencerenin 0.35m. genişliğinde,
1.32 m. yüksekliğinde olduğu, iki kademeli kemerle hareketlendirildiği
anlaşılmıştır. Dış nartekste karşılıklı dizilmiş payelerin arasının bir dönemde
örülerek bölmelere ayrıldığı tespit edilmiştir. Taş ve toprak harç kullanılarak
yapılmış bu kuru duvarların +17.04 m. kotunda sona erdiği görülmüştür. Bir
diğer çalışma ise, dış narteksin batısındaki nişli birimde yapılmıştır. Dolgu
kaldırıldıkça girişin kuzey ve güneyinde karşılıklı yerleştirilmiş içi sıvalı ve
boyalı niş açığa çıkarılmıştır. Tıpkı kilisenin diğer birimlerinde olduğu gibi,
batı yönünde kuru duvar ile örülerek kapatıldığı görülmüştür. Çalışmalar,
+16.68 m. kotunda sonlandırılmıştır.

Kuzey Hol (Resim: 7)
Dış narteks ile bağlantılı kuzey holde dolgu temizlik çalışmalarına, +17.72
m. kotunda başlanmıştır. Burada çalışmanın amacı, mekân içinde biriken
moloz dolguyu kaldırmak ve mekânın doğuya doğru sınırlarını anlamaktır.
Kuzey hol, tıpkı dış narteks gibi yapıya sonradan eklenmiştir. Daha sonraki
bir kullanımda, hol boyunca karşılıklı yerleştirilmiş payelerin araları
örülerek kapatılmıştır. Orijinalde bu payelerin üzerinde, üst örtüyü takviye
eden destek kemerleri oturuyor olmalıdır. Holün dış narteks ile birleştiği
kuzeybatı köşede +16.84 m. kotunda kireç harçlı bir tabaka tespit edilmiştir.
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Bu tabakanın da, yapının kilise işlevini yitirdikten sonraki bir kullanıma ait
olduğu düşünülmektedir. Holün güney duvarı üzerindeki kapı nartekse
açılmaktadır. Holün dışında biriken moloz dolgu temizliği sırasında, sonraki
bir kullanıma ait olduğu düşünülen pithos da dondurularak, çalışmalar,
+16.68m. kotunda sonlanmıştır.

NARTEKS (Resim: 8-9)
2009 yılı kazı sezonunda sınırları belirlenen ve bir bölümü ortaya çıkarılan
üç birimli nartekste çalışmalara +17.77 m. kotunda başlanmıştır. Bu alanda
çalışmanın amacı, mekân içinde biriken molozun kaldırılarak zemine
ulaşılması ve restorasyona hazır hâle getirilmesidir. Temizlik çalışmaları
(10x10 m. lik Y-31,Y-32 ve Z-32 ) plan karelerinin bir bölümünün sınırları
içinde kalan narteksin kuzeyindeki ve giriş eksenindeki orta birimlerinde
yapılmıştır. Kilisenin diğer birimlerinde gözlenen kuru duvar bölmeler
mevcuttur. Basitçe uygulanmış bölmelerde, çoğu kilise molozundan temin
edilmiş taşlar üst üste konarak çamur harç ile bağlanmıştır. +17.30 m. kotunda,
kuzey girişin önünde, haç motifli bir lento bulunmuştur. +17.60 m. kotunda,
doğu duvar üzerine açılmış ve naosa geçişi sağlayan diğer kapı, söveleri ile
birlikte ortaya çıkmıştır. Kapı genişliği 1.10 m.dir. +17.76 m. kotunda, kapı
önünde, muhtemel bir deprem sırasında düşmüş olduğu anlaşılan yazıtlı
lento ortaya çıkmıştır.
+16.90 m. kotunda mermerden haç şekilli vaftiz teknesi ile karşılaşılmıştır.
İçi dört yapraklı yonca planlıdır. Havuz derinliği 70 cm.dir. İki kolu üzerindeki
ikişer basamakla havuza inildiği anlaşılmaktadır. Bu malzemenin in situ
olmadığı düşünülmektedir. İki parça hâlindedir ve muhtemelen kilise işlevini
yitirdikten sonra farklı bir amaçla kullanıldığı düşünülmektedir. Zira, kırık
hâldeki teknenin içinin yalıtılması için sonradan sıvandığı saptanmıştır. Bu
alanda yapılan çalışmalarda, narteksin kuzey biriminin, güneydeki birim ile
tamamen simetrik olduğu anlaşılmaktadır. Her iki birime de kuzey ve güney
duvarlar üzerinden, iki tarafı sığ nişlerle taçlandırılmış birer anıtsal giriş
açılmıştır. Bu kapılar ile narteksin kuzey ve güneyindeki dörtgen birimlerine
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geçilmektedir. Narteksin her bir biriminin doğu duvarı üzerinde ise naosa
geçişi sağlayan kapılar bulunmaktadır.

NAOS- Orta Nef (Resim: 10-11)
2010 yılı kazı sezonunda, daha önce batıdaki sınırları tespit edilen kilisenin
doğuya doğru yayılım alanını, plan şeklini ve sınırlarını saptamak amacıyla
V-32, V-33, Y-32, Y-33 açmaları içinde kalan çalışmalara, +18.39 m. kotunda
başlanmıştır. Bol taşlı, harçlı tuğlalı moloz dolgu temizliği çalışmalarında
+18.11 m. kotunda, orta nef içinde anî bir çökme nedeniyle yığın oluşturmuş
üst örtü tonozunun yıkıntısı ile karşılaşılmıştır (Resim: 10). Bu yıkıntı, orta
nefin üst örtüsünün doğu-batı yönünde uzanan tonoz ile örtülü olduğunu
düşündürmektedir. Bol taşlı, tuğlalı, harçlı yoğun moloz dolgu içinden çok az
miktarda sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar, mermer
opus sectile parçalar, duvar molozu içinde kullanıldığı düşünülen pithos
parçaları ve bol miktarda hayvan kemiği parçaları bulunmuştur. Moloz dolgu
içinde çok miktarda dağınık hâlde üzeri boyalı sıva parçaları toplanmıştır
(Resim: 11). Naos içindeki toprak dokusunda tespit edilen hayvan gübreleri ve
kemikler ile sonradan yapılmış kapatmalar, buranın kilise işlevini yitirdikten
sonra hayvan ağılı olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Çalışmalar, 16.70
m. kotunda sona ermiştir.

Kuzey Yan Nef (Resim: 12-13)
Naosun kuzeyinde yer alan doğu-batı doğrultusunda uzanan alanda
yapılan çalışmalarda (Z–32), bol harçlı taşlı tuğlalı moloz dolgunun yoğunluğu,
kilisenin naosunun batı duvarının depremle yıkıldığını düşündürmüştür.
Ortaya çıkan molozun yönünden, duvarın doğuya doğru aniden yıkıldığı
anlaşılmaktadır. Temizlik çalışmalarında, batı, güney ve kuzey duvar
üzerinde üç açıklık ortaya çıkmıştır. Batı duvar üzerindeki kapı mermer söveli
ve lentoludur. Diğerleri sadedir. Moloz dolgu temizliği sırasında, biri +17.59
m., diğeri +17.68 m. kotunda sonraki kullanımlara ait olduğu düşünülen iki
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adet pithos bulunmuştur. Bunun dışında, bir adet serpantin ikona parçası ve
her seviyeden karışık hâlde sırlı-sırsız parçalar, cam parçalar, metal parçalar
ve mimarî plâstik parçaları ele geçirilmiştir.

II. SEKTÖR: SUR DIŞI AÇMALARI
Güney Yamaç, 3-4’No.lu Burçlar Arasındaki Çalışmalar (Resim: 14)
2008 kazı sezonundan itibaren sur dışında, kalenin güney eteklerinde, 3 ve
4 nNo.lu burçlar arasında höyük yayılım alanını saptamaya yönelik başlayan
kazılara, 2010 yılında da devam edilmiştir. Bu alandaki çalışmaların amacı
önceki kazı sezonlarında yapılan sondajlarda tespit edilen ve karışık hâlde ele
geçirilen Protohistorik malzemenin konumuna ve kendi konseptine yönelik
bilgilere ulaşmak; erken dönem höyüğünün yayılım alanını saptamaktır.
Daha önce ortaya çıkarılan yamaç boyunca sıralanmış Bizans mekânlarının
hemen önünde başlayan çalışmalar, bu yıl da “Step Trench” tekniğinde
sürdürülmüştür. Çalışmalar M–23, L–23 step I, L–23 step II ve K-23 step III
plan karelerinde devam etmiştir.
L-23 STEP II plan karesinde, +7.35 m. kotunda, kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda, 4.85 m. uzunluğunda, 0.80 m. genişliğinde bir duvar ile
karşılaşılmıştır. Bu duvar, arazinin eğimine bağlı olarak konumlanmıştır.
Duvarda taş-tuğla malzeme çamur harçla bağlanmıştır. Yer yer düzensiz
çerçeveli teknik gözlenir. 2009 yılı kazı sezonunda, K–24 STEP III plan karesinde
ortaya çıkartılan mekânın batı duvarının, L-23 STEP II plan karesi içine doğru
uzandığı anlaşılmıştır. Arazinin eğimine bağlı olarak konumlanmış duvarın
bir ucu + 6.31m., diğer ucu, + 6.17 m. kotunda ortaya çıkmıştır. Kalınlığı ve
cephe düzenlemesi, step kesiti altında devam ettiği için tam olarak görülemese
de, işçiliği yamaçtaki diğer duvarlar ile aynı karakterdedir.
K–23 STEP III plan karesinde, + 6.99 m. kotunda, arazinin eğimine bağlı
olarak inşa edilmiş doğu- batı doğrultusunda uzanan, 3.65 m. uzunluğunda,
0.84 m. genişliğinde tuğla, taş ve çamur harçla tutturulmuş bir duvar daha
ortaya çıkarılmıştır. + 6.55m. kotunda, bu duvarı dik kesen kuzey-güney
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doğrultusunda bir başka duvar ile karşılaşılmıştır. Bu duvarın uzunluğu
8.20 m., genişliği 0.60 m. dir. Toprak harçla bağlanmış taş ve tuğla malzeme
kısmen çerçevelenmiştir.
Çalışmalar sırasında, K-23 STEP III plan karesinde açığa çıkarılan kuzeygüney uzantılı duvarın L-23 STEP II plan karesinde devam ederek kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu duvarla birleştiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, her iki
plan karede + 6.07 kotunda bırakılan seviyeden itibaren, mekân bütünlüğünü
görmek amacıyla iki plan kare birleştirilmiş ve ortaya çıkan mekân, 2 No.lu
alan olarak isimlendirilmiştir. Çalışmalar sırasında Bizans öncesi çeşitli
dönemlere ait seramik parçalar, 1 adet işlenmiş obsidyen parçası, Bizans
Dönemine ait sırlı- sırsız seramik parçaları, cam parçalar ve metal parçalar,
opus sectile parçaları, mimarî plastik parçalar, sikkeler ile Osmanlı Dönemine
ait lüle parçası ve hayvan kemikleri karışık hâlde ele geçirilmiştir. 2010
kazı sezonunda, güney yamaçta yapılan çalışmalara +5.48 m. kotunda son
verilmiştir.
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Çizim 1: Kale içi açmaları, plan
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Resim 1: Kadıkalesi, genel görünüş

Resim 2: Üst örtü çalışmaları
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Resim 3: Mezar ek yapısının doğusundaki alanın temizlik çalışması sonrasındaki
görünüşü

Resim 4: Geç dönem yapılaşması altında
ortaya çıkan mezarlardan görünüş
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Resim 5: Geç dönem yapılaşmasının
doğusunda kalan alandaki
mezarlar kaldırıldıktan sonra
ortaya çıkan basamaklar

Resim 6: Dış narteks ve batısındaki nişli bölüme güney yönden bakış
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Resim 7: Kuzey Hol, batıya doğru bakış

Resim 8: Narteks, kuzeye doğru bakış
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Resim 9: Narteks, güneye doğru bakış

Resim 10: Naostan batıya doğru bakış
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Resim 11: Naosta ele geçirilen fresko parçaları

Resim 12:Kuzey Yan Nef, doğuya doğru bakış
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Resim 13: Pithosların ortaya çıkarılışı

Resim 14: Güney yamaç açmaları
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I. “E” Gözü Kazısı
Karain Mağarası E Gözü kazıları, 2010 yılı kazı sezonunda 4 plan karede
(Çizim: 1) ve 3 farklı jeolojik seviyede gerçekleştirilmiştir. Toplamda 27
arkeolojik seviyenin kaldırıldığı E Gözü kazılarına, Ana Dolgu’nun güney
profilinde yer alan I 17 plan karesi ile başlanmış ve dönüşümlü olarak I 14, I
15 ve I 16 plan karelerinin kazılmasıyla devam edilmiştir. İlgili plan karelere
ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo:
1’de görülmektedir (Tablo: 1) .
Adı geçen jeolojik seviyeler; V.1.2, V.2 ve V.3 olarak adlandırdığımız
birimlerdir (Çizim:2). V.1.2. ünitesinde oldukça yumuşak ve fırça ile
kazılabilecek yapıda bir sediman yapısı hâkimdir. Buna karşın bu ünitede,
içinde konkresyon bulunan sert yapıda sediman da bulunmaktadır. Bununla
birlikte bazı alanlarda kalsitik kuşaklarla karşılaşılmıştır. V.2 ünitesi, oldukça
sert bir yapıda olup özellikle de I 17 ve I 16 plan karelerinde karşımıza
çıkmıştır. İlginç bir şekilde V.2 ünitesi I plan karelerinin kuzey profilinde
gözlemlenememekte, buna karşın I 15 plan karesinin sadece kuzeybatı köşesinde
sınırlı bir alanda görülmektedir. V.3 ünitesi ise, siyah renkte olup içinde bol
miktarda konkresyon bulunan bir sediman yapısına sahiptir. Bu ünite, kazılar
sırasında I 15 plan karesinin 80’inci arkeolojik seviyesinin tabanında karşımıza
çıkmıştır. Kuzey profilinde ise, sadece I 17 plan karesinin kuzeybatı köşesinde
görülmektedir. Dolayısıyla kazısı yapılan alanlar içinde yoğunlukla V.1.2
ünitesi ve özellikle I 17 ile I 16 plan karelerinde ise V.2 ünitesinde çalışılmıştır.
V.3 ünitesi ise bu yılki çalışmalarımızda inilen son seviyelerde karşımıza
çıkmıştır. Kalsitik kuşaklar arasında bulunan V.1.2 ünitesine ait kesitte, profil
düzeltme çalışmaları sırasında kısmî alanlarda dökülme nedeniyle boşluklar
oluşmuştur. I 15 ve I 14 plan karelerinde 77. arkeolojik seviyeden sonra artan
kalker oranı oldukça dikkat çekicidir. Öyle ki, bir arkeolojik seviyeden yaklaşık
2 kova kalker ele geçirilmiştir. Bunların kalker döküntü mü yoksa zamanında
insanlar tarafından mağaraya taşınmış elemanlar mı olduğu şimdilik şüpheli
bir durumdur. Bu yoğunluğun çözümlemesini gelecek yıllarda yapacağımız
kazılarla sağlayabilmeyi umuyoruz.
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PLAN KARE
I 14

KARAİN E 2010 KAZILAN PLAN KARELER
Başlangıç
Arkeolojik Seviye Jeolojik Seviye
Kotu (m.)
72-80*
V.1.2
-12.30

I 15

72-80*

I 16

70- 73*

I 17

69-73*

V.1.2 – V.3

Bitiş Kotu
(m.)
-13.20

-12.30

-13.20

V.1.2 – V.2

-12.10

-12.50

V.1.2 – V.2

-12.00

-12.50

Tablo: 1: * İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye

E Gözü Arkeolojik Buluntuları
2010 yılı E Gözü kazılarında ele geçirilen arkeolojik buluntular (Çizim:
3) sadece yontmataş parçalar ile temsil edilir. Yontmataş buluntular
arasında radyolarit ve çakmaktaşı, temel hammadde kategorileri olarak
gözlemlenmiştir. Bununla birlikte çok nadir de olsa kalker buluntularla da
karşılaşılmıştır (Resim: 1). Kazısını gerçekleştirmiş olduğumuz 3 jeolojik
birim arasında en yoğun buluntu grubu V.1.2 içinde ele geçirilmiştir. V.2
jeolojik seviyesinde çok az sayıda yonga tespit edilmiştir. Yongaların çok azı
üzerinde düzelti saptanmıştır. Söz konusu bu buluntular Alt Paleolitik Dönem
görünümlüdürler. Sayıları fazla olmasa da bu düzeltili yongalar döneminin
karakteristik âletleri arasındadır. V.1.2 jeolojik ünitesi, üstteki V.2’ye oranla
daha çok buluntu sunmuştur. Bu seviye, kazısı yapılmış alanlarda teknik
açıdan üstteki seviyeye benzer görünümde olan yongalar ile bazı düzeltili
parçalar ve kazıyıcılarla temsil edilir. Özellikle I 14 ve I 15 plan karelerinde
AH 74 seviyesinden itibaren buluntularda bir artış söz konusudur.

E Gözü Fauna Buluntuları
2010 yılı E Gözü kazılarında yontmataş buluntu topluluğu yanında
çeşitli plan kare ve seviyelerden genellikle kırık kemikler ele geçirilmiştir.
Kemik buluntu yoğunluğunun en fazla olduğu plan kareler I 14 ve I 15’tir.
Özellikle 74. arkeolojik seviyeden itibaren kemik buluntularda artış görülür.
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I 17 plan karesinin 71. arkeolojik seviyesinden ve I 16 plan karesinin 73.
arkeolojik seviyesinde ele geçirilen tam ve büyük kemikler dikkat çekicidir.
Sözünü ettiğimiz büyük kemiklerin yanında bulunan dişlerin varlığı, aynı tür
hayvana ait olabileceği fikrini akla getirmektedir. Bulunan bu kemiklerin tür
tayinlerinin tespiti, yapılması planlanan zooarkeolojik çalışmalar sonucunda
belirlenebilecektir. Daha önceki yıllarda, Karain Mağarası E Gözü faunasına
ilişkin yapılan ve birçok türün varlığını ortaya koyan çalışma ise yeni
yapılacak çalışmalar için önemli bir referans niteliğindedir 2.

II. “B” Gözü Kazısı
Karain Mağarası B Gözü kazıları 2010 yılı itibarıyla F 10, F 11, J 7, J 8, J 9, J 10,
J 11, J 12, K 7, K 8 ve K 9 olmak üzere 11 ayrı plan karede gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 9 ayrı jeolojik ünite içinde 87 arkeolojik seviye kaldırılmıştır (Çizim
4). Adı geçen plan karelere ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların
başlangıç ve bitiş kotları Tablo:-2’de gösterilmiştir (Tablo:2).
Tablo:dan da anlaşılacağı üzere bu sene yoğunlukla Holosen ancak kısmen
de Pleistosen seviyelerde çalışılmıştır. F 10 ve F 11 plan karelerinde Pleistosen
seviyelerde çalışılmasının nedeni, bu alanlarda söz konusu dolguların doğal
şartlara karşın daha korunur hâle getirilmesi amacını gütmüştür. Bu sayede,
kesit kenarında dökülme olasılığı bulunan Pleistosen tabakalar sağlam
zeminlere kadar inilmiş ve olası tahribat önlenmiştir. Daha önceki senelerde
bildirmiş olduğumuz gibi, bu seneki kazılarımızın geneli en üst kısımlarda
bulunan Holosen katlaşımın kazılarak B ve C gözlerinin birleştirilmesi planı
dâhilinde yürütülmüştür. Kazı sonucunda, C Gözü’ne doğru olan yığın
hâlindeki Holosen seviyelerin bir kısmı açılmıştır. Buna karşın J 7-11 plan
kareleri ile K 7-10 plan karelerinin bulunduğu alanlarda B ve C gözlerinin
söz konusu Holosen Dönem içinde doğal kalsit duvar ile kapalı olduğu,
ancak küçük bir geçiş ile sınırlı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın, J 1214 ile K 11-14 plan karelerinin B ve C gözlerinin birleşen kısımları olduğu
ortaya çıkmıştır. Gelecek senelerde yapılacak olan bu yöndeki kazılar, kazı
alanındaki üst kısımlar için geniş alanlar sunacaktır kanısındayız.
2

Yalçınkaya ve diğ., 2010:44.
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Yatay planda B Gözü’nün J 7, J 8, J 9, J 10, K 7, K 8 ve K 9 plan karelerinin
taban seviyeleri mağaranın ana kayası üzerine oturduğundan bloke olmuş
durumdadır. Söz konusu bu alanda yapmış olduğumuz kazılar ile kazı
toprağının alınması sonucunda mağara planında değişimler olmuş ve
genişlemeler kaydedilmiştir.
Özellikle H.III ile H.IV jeolojik birimleri arasında gözle görülür bir kalker
yoğunluğu gözlemlenmiştir. Bu yoğunluğu, 2006 yılı kazılarımızdan bu
yana hemen her yıl teyit etmiş bulunmaktayız3. İlk kez 2006 yılında sözünü
ettiğimiz kalker döşeme bu yıl da J 8 plan karesinde karşımıza çıkmış ve
yatay plana işlenmiştir. Daha evvelki senelerde bunun açıklanabilmesi için
kazıların C Gözü’ne doğru ilerlemesi gerektiğini belirtmiştik. Gelecekteki
kazılar ile C Gözü’ne doğru olan alanların açılmasıyla çok daha kesin
sonuçlara ulaşabileceğiz kanısındayız. Çünkü bu durum, mağara içi yerleşim
alanlarında bilinçli bir organizasyonun göstergesi niteliğindedir. Dolayısıyla
tüm alanın açılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

KARAİN B 2010 KAZILAN PLAN KARELER
PLAN
KARE

Arkeolojik Seviye

Jeolojik Seviye

Başlangıç
Kotu (cm.)

F 10

12, 13, 14*

H.IV, H.V, P.I.1, P.I.2

-330

Bitiş
Kotu
(cm.)
-360

F 11

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18*

H.IV, H.V, P.I.1, P.I.2, P.I.3

-330

-400

J7

0, 01, 02, 03, 1, 2, 3, 4, 5, 6*

H.0, H.I, H.II, H.III

-173

-280

J8

7, 8, 9, 10, 11*

H.IV

-280

-330

J9

7, 8, 9, 10, 11*

H.IV

-280

-330

J 10

7, 8, 9, 10, 11*

H.IV

-280

-330

J 11

0, 01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11*

H.0, H.I, H.II,H.III, H.IV

-185

-330

J 12

0, 01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11*

H.0, H.I, H.II,H.III, H.IV

-223

-330

K7

0, 01, 02, 03, 1, 2, 3, 4, 5, 6*

H.0, H.I, H.II, H.III

-172

-280

K8

0, 01, 02, 1, 2, 3, 4, 5, 6*

H.0, H.I, H.II, H.III

-186

-280

K9

0, 01, 02, 03*

H.0, H.I, H.II, H.III

-177

-220

Tablo: 2:* İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye
3

Yalçınkaya ve diğ., 2008: 472, Yalçınkaya ve diğ., 2009: 290.
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B Gözü Arkeolojik Buluntuları
Kazı alanlarındaki en üst kısım olan H.0 seviyesinden karışık bir şekilde
birçok dönemin buluntusu bir arada ele geçirilmiştir. En yoğun buluntu
grubunu çanak-çömlek oluşturur. Klâsik çağlara ait bu buluntuların bir kısmı
oldukça iyi işçilik gösteren ince cidarlı seramik parçaları ile el yapımı kaba ve
astarsız seramiklerden ibarettir. Bununla birlikte, birisi tam, diğerinin sadece
kulp kısmı kırık 2 adet kandil söz konusu dönemler için oldukça tipiktir.
Diğer buluntular arasında, 1 adet sikke ile izole insan dişleri yer almaktadır.
H.I jeolojik seviyesinden çoğunluğu el yapımı ve devetüyü hamurlu,
astarsız çanak-çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Yontmataş elemanlar yine
bir önceki kazı sezonunda olduğu gibi oldukça azdır4. Ayrıca ele geçirilen bir
adet delinmiş kemik obje H.I buluntuları arasında yer almaktadır (Resim 6: 1).
H.II jeolojik seviyesi, devetüyü hamurlu örneklerin yanında siyah
renkli ve el yapımı çömlek parçalarının ele geçirildiği seramik buluntular
sergilemiştir. Bu örneklerin çoğunluğu kaba işçilik göstermektedir. Bunların
yanında üzeri kabartmalı ve insize çizgili daha narin çömlek parçaları da ele
geçirilmiştir. Kulp parçalarının üst kısımlarında meme biçimli kabartmalar
bulunan örnekler gözlemlenmiştir. Bu seviyelerde ele geçen bir başka çömlek
parçası da çok kalın cidarlı ve çok iri gövdelidir. Üzeri krem astarlı olup
kısmen kırmızı bantlıdır. Böylesi çok iri çömlek örneklerinin varlığı, söz
konusu tabakalar için depolama olgusunun göstergesi niteliğindedir. Bu
durum ise, "Karain İlk Tunç Çağı insanları acaba uzun süreli bir yerleşim
biçimi mi gösterdi" sorusunu gündeme getirmektedir. H.II jeolojik seviyesi
ile Karain B’de yontmataş âlet sayısı ve çeşitliliğinde bir artış gözlemlenir.
Bunlar arasında çeşitli mikro âletler (Çizim 5: 1), taş delgiler (Çizim 5: 3) ile
yonga ve dilgi üzerine ön kazıyıcılar (Çizim 5: 2) önemli âlet gruplarındandır.
Kemik âlet işçiliği açısından yarım işlenmiş bir kemik kaşık ve bızlar (Resim:
8: 2, 3) önemli buluntular arasındadır. Bu jeolojik seviyede de dibi delinmiş
bir kemik obje ile karşılaşılmıştır (Resim 6: 2).

4

Yalçınkaya ve diğ., 2011: 27
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H.III jeolojik seviyesinin Karain’de daha homojen bir İlk Tunç Çağı
tabakası olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede, geneli kaba ve açkısız çömlek
parçalarının yanında, insize çizikli ve inkurustasyon tekniği ile içleri
doldurulmuş el yapımı nitelikli çömlek tipleri oldukça çarpıcıdır. Bunların
yanında kabartma bezemeli kap örnekleri de mevcuttur. Yontmataş malzeme
açısından H.II’ye göre daha da artan sayılarda örnek ile karşılaşılmaktadır.
Bunlar arasında; burgu deliciler (Çizim 5: 5, 6), mikrolitler, orak dilgiler
(Çizim 5: 7), dilgi üzerine ön kazıyıcılar (Çizim 5: 4) ve çekirdekler (Çizim 5:
10) çok tipiktir. Yontmataş işçiliğinde obsidyen çok daha sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Kemik âletler arasında en genel tipleri bızlar oluşturur (Resim:
8: 4). Bunlar arasında bir tanesi dip kısmında delik taşır. Ancak bu hâliyle
bir iğne olarak isimlendirilemez. Çünkü genel boyutu açısından iğnelere
göre oldukça iri bir örnektir (Resim: 8: 6). Bir diğer önemli bulgu ise kemik
bir ucun ele eçirilmesidir. (Resim: 8: 5). Karain B’deki böylesi kemik uçların
varlığı daha evvelki kazılarımızdan bilinmekteydi. Sayıca artışın göstergesi
ise, bunun tekil bir örnek olmaktan çıkıp bir gelenek olarak algılanması
gerektiğidir. H.III içinden denizel ve karasal yumuşakçalar üzerine işlenmiş
boncuklar yanında taş boncuklar da ele geçirilmektedir. Buna ilâveten, bir
diğer süslenme objesi ise, iri bir kuş kemiği üzerine, her iki ucundan kesilerek
hazırlanmış ve yanal yüzeyinde iki delik içeren bir örnektir (Resim 6: 3). Her
iki ucu da kesildikten sonra oldukça iyi bir biçimde cilâlanmıştır. Sürtmetaş
öğeler arasında birçok kumtaşı parça yanında sapan taşları da tespit edilmiştir.
H.IV jeolojik ünitesi içinden bol miktarda el yapımı devetüyü hamurlu ve
krem renkli kaba seramikler ile kısmen astarlı iyi kalitede çömlek parçaları ele
geçirilmiştir. Yontmataş işçiliği açısından oldukça zengin örnekler karşımıza
çıkmıştır. Bunlar arasında; çoğunluğu geometrik olmayan mikrolitler (Çizim
6: 2; Çizim 7: 11, 12), burgu deliciler (Çizim 6: 7; Çizim 7: 7), dilgi üzerine
çeşitli taş kalemler, kazıyıcılar (Çizim 6: 8; Çizim 7: 8), budanmış dilgi ve
dilgicikler (Çizim 6: 5; Çizim 7: 1, 2, 4, 9, 10), düzeltili dilgiler (Çizim 6: 6), orak
dilgiler (Çizim 6: 1), çakmaktaşı ve obsidyen dilgi ve dilgicikler (Çizim 7: 6) ile
çeşitli tiplerde çekirdekler (Çizim 6: 3, 4; Çizim 7: 3, 5) en tipik örneklerdendir.
Sürtmetaş örnekler arasında kumtaşından örs ve ezgi taşları ile sapan taşları
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ele geçirilmiştir. Bir adet dibi düz işlenmiş, üst kısmı yuvarımsı ve düğme
biçimli küçük taş obje niteliği şimdilik belirsiz olan ilginç bir bulgudur (Resim:
5). Dip kısmına doğru tüm çevresi boyunca yiv taşımaktadır. Belki de bir tıpa
olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Süslenme objeleri arasında
genellikle taş ve yumuşakçalardan boncuk taneleri ele geçirilmektedir. (Resim:
7). Kemik âlet işçiliği açısından ise en tipik örnekler bızlar ile temsil edilirler
(Resim: 8: 1). Ayrıca yine delinmiş dişlerden süslenme objeleri de bu seviyede
tespit edilmiştir (Resim: 6: 4). Bu seviyelerde insana ait dağılmış bir biçimde
kafatası ve vücut kemikleri parçaları ile izole dişler de ele geçirilmiştir.
H.V jeolojik seviyesine ait alanlar çok az olduğundan arkeolojik bulgular
da oldukça sınırlı sayıda ele geçirilmiştir. Çok az sayıda seramik parçası,
çeşitli dilgiler (Çizim 5: 8, 9) ve mikrolitik öğeler bunlar arasında sayılabilir.
Bu seneki kazı planlarımızda olmamasına karşın, olası doğal tahribata
karşı bir önlem olarak çok küçük bir alanda yapmış olduğumuz Epi-paleolitik
Dönem kazıları sınırlı sayılarda yontmataş örnekleri sunmuştur. Bu dönem
içinde, bizim önceden tespit etmiş olduğumuz P.I.1, P.I.2 ve P.I.3 jeolojik
seviyelerinde çalışılmıştır. Söz konusu bu seviyelerde ele geçirilen en tipik
buluntular mikrolitik ve makrolitik yontmataş öğeler olmuştur. P.I.1 jeolojik
seviyesinde; yongalar (Resim 2: 1, 2), dilgi ve dilgicikler (Resim 2: 5, 6), ön
kazıyıcılar (Resim 2: 3, 4), çekirdekler (Resim 3: 1-5) ve mikrolitler (Resim 2:
7-21) tespit edilmiştir. Erken Epi-paleolitik özellikler gösteren mikrogravetler
bu seviyeler için çok tipiktir (Resim 2: 11, 12). P.I.2’ye ait bir seviyede ise çok
tipik bir burgu delici ele geçirilmiştir (Resim 4: 10). Ayrıca ön kazıyıcılar
(Resim 4: 1-4), düzeltili yonga ve dilgiler (Resim 4: 5-9), çekirdekler (Resim
4: 11-13) ile mikrolitler (Resim: 4: 14-19) yine bu seviyede ele geçirilen diğer
yontmataş endüstri öğelerindendir.

B Gözü Fauna Buluntuları
Karain B Gözü’ne ait faunal kalıntıların çoğunluğu kırıktır. Söz konusu
bu kırılmaların nedeni genellikle antropik kökenli olup kemikler üzerinde
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kasaplık izleri tespit edilmiştir. Kemik kalıntıları hem iri hem de daha küçük
boyutlu olan ve genellikle de bovid türlerine ait örnekler olarak karşımıza
çıkmıştır. Bunlar arasında en genel örnekler koyun ve keçiye aittir. Bu
türlerin evcil olup olmadıkları hakkında henüz bir bilgiye sahip değiliz.
Zooarkeolojik araştırmaların tamamlanması sonucunda kesin verileri elde
etmeyi umuyoruz. Cervidlere ait baş ve vücut iskelet kalıntıları da avcılık
faaliyetlerinin kanıtları arasında yer alır. Tüm seviyelerde vücut iskeletinin
hemen her kısmına ait olabilen kemikler ele geçirilmiştir. Bu durum ise, söz
konusu hayvanların yerleşim yerinde parçalandıklarının kanıtı niteliğindedir.
Buluntu grupları arasında seramikten sonra en fazla olan grup içinde faunal
kalıntılar gösterilebilir.

III. Laboratuvar ve Arkeometri Çalışmaları
Her yıl olduğu gibi, 2010 yılında da Karain kazı çalışmalarının önemli bir
kısmını oluşturan arkeometrik çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda,
öncelikle ele geçirilmiş olan buluntuların tasnifleri yapılmış ve bunun ardından
kırık olan parçaların restorasyonları gerçekleştirilmiştir. Kazı alanlarında ele
geçirilen konkresyon ve kalsitik yapı ile kaynaşmış olan arkeolojik ve faunal
buluntuların dişçi âletleriyle mekanik temizlenmeleri gerçekleştirilmiştir.
Holosen seviyelere ait sedimanlardan yüzdürme yöntemi ile karbon ve tohum
örnekleri toplanmıştır. Karain E ve B gözlerindeki Orta Paleolitik Döneme ait
tabakalar arasında korelasyon kurmak amacı ile sediman örnekleri alınmıştır.
Kazı çalışmaları sonunda; öncelikle kazı alanlarında, daha sonra mağara
içi ve dışında temizlik çalışmaları yapılmış ve E Gözü’nde Ana Dolgu’nun
güneyinde yer alan I 14-17 plan karelerinin, B Gözü’nde ise J 11 ve J 12 plan
karelerinin kazılmasından sonra ortaya çıkan katlaşıma ait kesitlerin Çizimleri
gerçekleştirilmiştir.
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Çizim 1: Karain Mağarası E Gözü, kazısı yapılan plan kareler.

Çizim 2: Karain Mağarası E Gözü, kazılan jeolojik seviyeler.
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Çizim 3: Karain Mağarası E Gözü, yontmataş endüstrisi
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Çizim 4: Karain Mağarası B Gözü, kazılan jeolojik seviyeler.
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Çizim 5: Karain Mağarası B Gözü, H.II, H.III ve H.V yontmataş endüstrisi.
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Çizim 6: Karain Mağarası B Gözü, H.IV yontmataş endüstrisi.
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Çizim 7: Karain Mağarası B Gözü, H.IV yontmataş endüstrisi.
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Resim 1: Karain Mağarası E Gözü kalker buluntu.

Resim 2: Karain Mağarası B Gözü, P.I.1 yontmataş endüstrisi.
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Resim 3: Karain Mağarası B Gözü, P.I.1 yontmataş endüstrisi.

Resim 4: Karain Mağarası B Gözü,
P.I.2 yontmataş endüstrisi.
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Resim 5: Karain Mağarası B Gözü, H.IV'e ait taş obje.

Resim 6: Karain Mağarası B Gözü, delinmiş kemik objeler
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Resim 7: Karain Mağarası B Gözü, süslenme objeleri

Resim 8: Karain Mağarası B Gözü, kemik âlet endüstrisi
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2010 YILI ACEMHÖYÜK KAZILARI
Aliye ÖZTAN*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’
nün izinleri ile Ankara Üniversitesi adına yapılan Acemhöyük kazıları 07
Temmuz- 25 Eylül 2010 tarihlerinde sürdürülmüştür. 2010 yılı kazılarına
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
DÖSİM Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi maddî katkı
sağlamıştır1. Kazıya maddî katkı sağlayan ve başta bürokratik işlemler olmak
üzere kazının değişik sorunlarının çözümünde destek sağlayan kuruluşların
yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım2.
2010 yılı kazıları, çalışma programında belirtildiği gibi höyük merkezine
yakın kısımdaki Hizmet Binası’nın doğusunda, güneyinde ve höyük
yamacındaki iki farklı alanda yürütülmüştür. Bunların her birinde ele
geçirilen kalıntılar ve sonuçları aşağıda sunulmaktadır.
1. Kazı alanlarında ilki höyüğün ortasına yakın bir kısımdan başlayıp güney
kıyısındaki Sarıkaya Sarayı’na doğru yakalaşan büyük düzlükte yer alan “
Hizmet Binası” nın araştırılması ve onun üstündeki Asur Ticaret Kolonileri

*
1

2

Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye- Ankara/ TÜRKİYE.
2010 yılı kazılarına benden başka Yrd. Doç. Dr. Özlem Tütüncüler, Ar. Gör. F. Gülden ÖzkalalıEkmen, Ar. Gör. Hamza Ekmen, Öğr. Gör. Yalçın Kamış, arkeologlar Filiz İlhan, Sergen
Çirkin, Mustafa Sınıksaran, Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Güllü Yılmaz, Gözde Yadigar,
Ayşe Neval Türkmen, Gülbahar Çağlı, Yusuf Ercan, Mustafa Yörür, M. Cem Söylemez, Taner
Üçe, Murat Alaca, Azad Gurbanov katıldılar. Kazılarda açığa çıkarılan eserlerin restorasyon
ve konservasyon işlemleri Restoratör Serhat Karakaya ve Aslı Kök Karakaya tarafından
yapıldı. Kazıda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili uzmanı olarak Konya Müzesi’nden Hasan
Uğuz ve Yozgat Müzesi’nden Ömer Çelik görev yaptı. Kazıda görev yapan meslektaşlarıma,
öğrencilerime özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.
2010 kazılarında gerek ödeneğin kullanılması gerekse kazı sırasında yaşanan kimi sorunların
çözümünde başta Aksaray Valisi Sayın Orhan Âlimoğlu olmak üzere, Aksaray Valiliği İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Sayın Yusuf İnceer, Muhasebe Müdürü Sayın Kenan Çelik, Aksaray
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet Varol, Yeşilova Belediye Başkanı Sayın Sıtkı Koç
ve Yenikent Belediye Başkanı Sayın Mehmet Emin Yenisan ilgi ve katkılarını esirgemediler.
Belirtilen yöneticiler ve bu kurumların çalışanlarına yardımlarından dolayı bir kez daha
teşekkür ederim.
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Çağına ait katların incelenmesine yönelikti. Bu amaçla UA/ 34- 39 plan
karelerinde kazılar yapılmıştır. Ayrıca Hizmet Binası’ nın güneyi ile Sarıkaya
Sarayı’nın kuzey avlusunun kuzeybatı kıyısında yer alan UA- PA/ 40- 41 ve
RA- TA/ 40 plan karelerdeki atık toprak kaldırılmıştır. Böylece bu kısımdaki
eğimli alan saray avlusu ve Hizmet Binası seviyesine getirilmiştir. Gerek atık
toprak ve çevresindeki alanda gerekse Hizmet Binası’nın doğusunda kazılan
kısımda Asur Ticaret Koloni Çağı katları üstündeki kısımlarda daha geç
dönemlere ait bazı buluntular belirlenmiştir.

Geç Dönemlere Ait Buluntular
Bilindiği gibi Asur Ticaret Kolonileri Çağı sonrasında uzun süre terk edilen
Acemhöyük’ te yaşam Geç Demir Devrinden itibaren yeniden başlamıştır. Bu
yeni dönem şimdilik höyüğün sadece güney ve batı yükseltisinde saptanan
kalıntılara göre Geç Demir devri ile en az üç yapı katı hâlindeki Helenistik
Dönemi içermektedir. 2010 yılında yapılan kazılar sırasında bu dönemlere ait
bazı kalıntılar UA/ 41 ve UA/ 35 plan karesinde açığa çıkarıldı.
Buluntulardan ilk ikisi UA/ 41 plan karesindeki dolgu içinde bir
mimarîye bağlı olmaksızın ele geçirildi. Bunlardan ilki akikten yapılmış bir
boncuk, diğeri ise başı damla biçiminde olan kemikten yapılmış bir iğnedir.
Oval biçimli, bir yüzü hafif bombeli boncuğun düz olan diğer yüzüne,
taburede oturan, sağ elinde tuttuğu aynaya bakarak topuzunu düzelten bir
kadın figürü kazınmıştır (Resim: 1). Boncuğu süs eşyasına tutturmak için
kullanılmış tel hâlindeki metal kalıntıları iki yandaki küçük deliklerinde
kısmen korunmuştur. Tasvirine göre eserin Roma Devrine ait olduğu
anlaşılmaktadır.
Hizmet Binası’ nın doğusundaki UA/ 34- 39 plan karelerindeki kazılarda
yüzeyden 40 cm. aşağıya kadar olan kısımda kültür dolgusu içinde, çoğu
kalın bir tuz tabakası ile kaplı farklı dönemlere ait seramik parçalarına karışık
olarak rastlandı. Bu karışık dolgu ile aynı seviyede, sadece UA/ 35 plan
karesinin bazı kesimlerinde herhangi bir duvarla sınırlandırılmamış durumda
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sıkıştırılmış toprak bir taban yer yer korunmuştur. Bu tabanın batı kıyısında
bir ocak ve çevresindeki çanak çömlek parçalarına göre Geç Demir Devrine
aittir. Taban üstünde ele geçirilen küçük noksanları dışında tam durumdaki
tek kulplu bir çömlek de aynı çağın ürünüdür (Resim: 2a). Bu tabanı tahrip
etmiş olan büyük bir çöp çukuru açmanın batısına kadar uzanmaktadır. Bu
çukurun da aynı devre ait olduğu ele geçirilen kap parçaları ile birlikte ağız
kenarındaki küçük kırıklar dışında sağlam durumdaki benzer bir kaptan
anlaşılmaktadır. Tek kulplu çömlekçik içine bir domuz yavrusunun sadece
başı bırakılmıştır (Resim: 2b). Diğer açmalarda bu döneme ait herhangi bir
bulguya rastlanmamıştır.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı I. Kat Kazıları
UA/ 38- 39 plan karelerinde, yüzeyden 1.35- 1.50 m. derinlikte ilk mimarî
kalıntılar belirlenmiştir. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’ nın I. katına ait olan
bu kalıntılar tam plan vermeyen bazı taş temeller ve kerpiç duvarlara aittir.
UA/ 38 plan karesinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir duvardan
arta kalanlar yapının sadece ilk sıra kerpiçlerinden beş tanesidir. Buna karşın
UA/ 39 plan karesinde aynı yönde ( kb- gd) uzanan olasılıkla bir sokağa
ait açıklığın doğu ve batısında ona paralel uzanan yapıların bazı mekânları
korunmuştur. Bunlar batıda yola paralel uzanan duvarın bir bölümü ile
ona dik olarak güneybatıya uzanan doğudaki mekânıdır. Bunun güney
bitişiğindeki ilki 2.20 m. genişlikte diğeri 1.80 m. genişliğindeki iki mekân
yer almaktadır. Sonuncusunun batı duvarına bitişik 80 x 80 cm. ölçülerinde
bir seki bulunmaktadır. Güney uçtaki 1.60 m. genişliğe sahip son mekânın
çok küçük bir parçası açılabilmiştir. Bu üç odanın da korunan duvarlarının
temellerinde kısmen taş kullanılmıştır. Sekili mekânın güney kenarı, 2. odanın
duvarının bir kısmını da alan sokak üzerine uzanan kısımda 2.50x 2.00 m.
ölçülerindeki Demir Devrine ait iki çöp çukuru bu yapıları tahrip etmiştir.
Öte yandan aynı sokak üstünden bir diğer çöp çukuru sekili odanın duvarı
hizasından başlayarak geçidin tamamını kaplamaktadır. Güneydoğuya doğru
daralan bu geçidin doğusunda ise iki mekânın küçük parçaları açılabilmiştir.
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I. katın dolgusu içinde UA/ 37 ve 39 plan karelerindeki birer ağırşak bu katın
buluntularıdır.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı II. Kat Kazıları
Koloni Çağının II. kata ait kalıntılar UA/ 34- 38 plan karelerinden elde
edilmiştir. Bunlardan UA/ 34- 36 plan karelerinde ortak kullanım alanlarının
yer aldığı ve buralarda sadece çöp çukurlarının bulunduğu belirlenmiştir.
2010 yılında II. kata ait olarak 15 çöp çukuru numaralandırılmıştır. Bütün
malzemesi ayrı toplanan çöp çukurlarından aşağıda sözü edilecek üçü
dışında, küllü dolgular içinde kap kırıkları ve hayvan kemikleri dışında
buluntu yoktur.
Geçen yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da kazılan kısımlarda Asur
Ticaret Kolonileri Çağına ait II. kat yapıları iki farklı seviye hâlindedir. Geç
evreye ( II a) ait yapılardan biri UA/ 37 plan karesindeki sadece üç duvarı
korunmuş tek mekânlı bir binadır. Aynı açmada bu binanın batısında
kuzeydoğu, güneybatı yönünde uzanan herhangi bir bağlantısı olmayan
bir diğer duvar ve bunun hemen doğu kıyısına yerleştirilmiş büyük bir küp
parçalar hâlinde ele geçirilmiştir. UA/ 37 plan karesinin güney kıyısından
başlayıp güneye UA/ 38’e uzanan bir kısımda II. katın erken evresine ait iki
yapı yer almaktadır. Birer odası birbiri üstüne gelecek şekilde inşa edilmiş
yapılardan birinin ikisi korunmuş odası, diğerinin açma içinde kalan
kısımdaki tek odası açığa çıkarılmıştır. Her iki yapının duvar kalınlıkları da
75- 55 cm. arasında değişmektedir. Bunlardan batıdaki daha geç olanı içten
içe 3.90x 3.10 m. ölçülerinde bir oda ile onun doğusunda, güney duvarı
korunmamış 1.80x 3.10 m. ölçülerindeki 2. odadan oluşur. Batıdaki odanın
kuzeybatı köşesindeki ocağı taban düzeyinde korunmuştur. 2. odanın tabanı
seviyesindeki duvarları ile bu alandaki daha erken evreye ait yapının kuzey
duvarı bir noktada koşuttur. Açığa çıkarılan kısmındaki 4.50x 4.80 m. ölçüleri
ile daha büyük bir mekân oluşturan bu yapı doğrudan düzeltilmiş yangın
enkazı üstüne oturmaktadır. Bu yapıların seviyesinde diğer açmalarda ele
geçirilen buluntular UA/ 34 plan karede bir ağırşak ile tunçtan bir hâlka,
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UA/ 35 plan karesinde üç ağırşak, dört çanak, bir yonca ağızlı testi, biri başlı
diğeri dikiş iğnesi tipinde tunçtan iki iğne ile bir kapı mandalı, UA/ 36 plan
karesinde iki ağırşak, iki üfleçtir. Mimarînin bulunduğu alanda ise UA/ 37
plan karesinde bir ağırşak, kemikten bir iğne, üç çanak, birer yonca ağızlı testi
ve tabak, UA/ 38 plan karesinde sekiz ağırşak, iki hayvan figürü, bir süzgeçli
huni ve tunçtan bir iğne bulundu. Bu kata ait yukarıda sözü edilen 2. çöp
çukurunda bir çanak, 14. çöp çukurunda bir çaydanlık, 15. çöp çukurunda ise
birer ağırşak, çanak ve çaydanlık ele geçirildi.
2009 yılı kazıları sırasında TA/ 38- 39 plan karelerinde açığa çıkarılmış
olan (Öztan-Arbuckle 2011: 217) bağımsız duvarları olan iki odanın doğuda
kalanının tamamı 2010 yılında kazılabilmiştir. Açığa çıkarılan kısmı ile oda
3.20 m. genişliğindedir. Korunan kısmına göre uzunluğu 3.80 m.dir. Bu
odanın doğusundaki ise 1.80 m. genişlikte küçük mekân bulunur (Resim:
3). Bu odanın 2010 yılında açılan kısımlarında da tabanın ince sıvası altında
tamamen yıkılmış durumda yoğun yanık kerpiçlerden bir dolgu yer alır.
Aynı biçimdeki yanık kerpiç yıkıntılar oda dışında, doğuda kalan alana da
yayılmıştır. Bu kata ait şimdilik bağlantısı olmayan bir diğer kerpiç duvar
kuzeydoğu güneybatı yönünde 6.40 m. uzanmaktadır. II. katın erken
dönemine ( II b) ait buluntuları UA/ 38 plan karesinde tunçtan yapılmış
bir damga mühür, UA/ 37’ye uzanan yangın enkazı içinde ele geçirilen bir
çaydanlıktır.
2009 yılında TA/ 36 plan karesinde biri kuzey diğeri güney kenarında
“Hizmet Binası” nın bu alandaki odaları ile farklı yönlerde iki duvar
parçasının varlığı saptanmıştı. Bu duvar parçalarının da yangın geçirmiş
olmalarına karşın yönlerinin farklı olması olasılıkla bir başka yapıya ait
olarak yorumlanmıştı (Öztan- Arbuckle 2011: 220- 221, Resim: 6). 2010 yılında
bunların batısında kalan altı plan karede yapılan kazılar bu duvar parçalarının
“Hizmet Binası” nın yangınından sonra bu alana yapılmış bir başka yapıya
ait olduğunu ortaya koymuştur. III. kat yangınından sonra olması nedeniyle
şimdilik II c olarak düşündüğümüz bu yapıyı II. kat içinde değerlendiriyoruz.
Bu yapının ( 2. Yanık Bina) önceki yıl belirlenen korunan parçaları “Hizmet
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Binası” nın avlusunun doğu kıyısına oturan kısımlarıdır ( Plan: 1). Bunlardan
kuzey yöndeki Hizmet Binası’nın 27 numaralı odasının güney duvarına
yaklaşarak doğu köşesi üstüne oturmakta, bu odanın doğusundaki aşağıda
özellikleri açıklanacak 28. odanın güney duvarını tamamen içine alarak
doğuya doğru uzanmaktadır. Bu duvarın karşısında, güney yönden onu
kapatan ise Hizmet Binası’ nın 25. odasının kuzey köşesine yakın bir konumdan
başlayarak güneydoğuya doğru devam etmekte, 25. oda duvarı ile arasında
doğuya doğru genişleyen bir açı yapmaktadır. Bu özelliği ve III. kat binasının
avlusuna oturan konumu ile Hizmet Binası’nın yangınından hemen sonra
bu alana yapılmıştır. 2. Yanık Bina olarak adlandırdığımız bu yapının III. kat
zamanında mı, yoksa kentin genel yangınından sonraki yeniden yapılanması
II. kat döneminde mi inşa edildiği buluntularının yetersizliğinden henüz
belirlenememiştir. Ancak kesin olan nokta III. kat “Hizmet Binası” nın
yangınından sonraki bir dönemde inşa edildiğidir ( Plan: 1).
Bu yapının 2010 yılında açığa çıkarılan kısmına göre, iç donanımları gerek
Acemhöyük sarayları gerekse Hizmet Binası’ndan biraz farklı özellikler
gösterir. Hizmet Binası avlusuna uzanan kısmında kuzeyde 2.50 m. lik bir kısmı
korunmuş parçasını kapatan bir duvarın var olup olmadığı anlaşılamamıştır.
Hizmet Binası’ nın 24. odasının güney köşesine kadar devam eden bu duvar
köşeye yakın bir konumdan güneye dönerek önündeki odayı kapatmaktadır.
Bu duvara bitişik durumda 80 cm. genişliğinde 50 cm. yükseklikteki bir seki
de ona paralel olarak devam etmekte, köşede dönerek kapı boşluğu kenarına
kadar uzanmaktadır. Bu yapıya ait olması gereken uzunlukları 2.00 m. ile
50 cm. arasında değişen bazı yanmış ağaçlar avlu tabanı üstüne düşmüştür
(Plan: 1, Resim: 4). Kapı yerinin güney kıyısı tahribata uğradığından genişliği
tam olarak belirlenememektedir. Ancak kuzey kenarda hem dış hem de oda
içinde sekinin yuvarlatılarak bitirilmiş kısmı belirgindir. Yapının tümüyle
açılmış tek odası içten içe 6.50 x 5.75 m. ölçülerindedir. Duvar genişlikleri 1.20
m. dir. Yukarıda belirtildiği gibi Hizmet Binası’nın 28. odasının güney duvarı
üstüne oturmuş kuzey duvarının ortasına yakın bir kısımda oda içine doğru
80 cm. lik bir çıkıntı (payanda) yapmaktadır (Resim: 4). Benzer bir uygulama
güney duvarında yoktur. Kapı girişinden başlayan seki köşeden duvara
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paralel olarak devam ettikten sonra bu çıkıntıyı da çevreleyerek kuzey köşede
son bulmaktadır. Odanın bu çıkıntıdan sonraki kısmında devam etmeyen seki
yerine odanın doğu köşesine 1.20x 1.20 m. ölçülerinde tek bir seki yapılmıştır.
Güney duvarı kıyısında ise giriş yanından başlayan aynı ölçülerdeki seki batı
köşeden dönerek odanın 4.50 m. lik bir kısmını çevirmekte, bundan sonrasına
kerpiçle yapılmış içinde kırık durumda küp parçaları olan bir iç depo nitelikli
donanım kıyısına kadar uzanmaktadır( Resim: 4). Bu duvarın giriş yanındaki
köşesinde seki önüne yapılmış çeyrek daire şeklinde bir başka depolama
alanı daha mevcuttur. Odanın batıdan doğuya doğru 27 cm. lik bir kot farkı
ile alçalan çökmüş tabanı düzgün sıvalıdır. Taban üstünde farklı ölçülerde
korunmuş yanmış ağaç parçaları tavan örtüsüne aittir. Oda içinde biri batı
girişine yakın, diğeri doğu eşiği yanında 2.00 m. çapındaki iki çöp çukuru
bulunmaktadır. Bu odanın doğudaki kapısı 2.60 m. genişliktedir. Düzgün
sıvalı eşiği tabandan 10 cm. yukarıdadır. Bu kapıdan sonraki bölümde de her
iki yanda köşe yaparak devam eden sekiler yapının bir başka odasının varlığını
göstermektedir. Sekiler 2.00 m. devam ettikten sonra köşeleri yuvarlanarak
son bulmaktadır. Bu 2. odada güney ucu sekinin üstünde, kuzey ucu seki
dibine düşmüş yanmış bir ağaç ise 4.00 m. Uzunluktadır (Resim: 4). Odanın
bundan sonraki uzantıları ve kapı yeri hizasından itibaren duvarları bile üst
katın çöp çukurları tarafından tahrip edilmiştir. (Plan: 1). Bu 2. yapının Hizmet
Binası 25. odası ile arasında kalan üçgen boşlukta yapılan kazıda duvarların
3.20 m. genişlikte bir temele oturtulduğunu göstermiştir.
Bu yapıda ele geçirilen küçük eserler biri seki üstünde korunmuş üç
fincan, bir ağırşak ve tunçtan bir damga mühür ile kerpiç yıkıntı içindeki
bir çaydanlıktır. Yapının UA/ 37 ye giren kısmındaki enkazda ise pişmiş
topraktan yapılmış bir silindir- damga mühür bulunmuştur.

III. Katın Hizmet Binası Kazıları
2010 yılında UA/ 35- 36 plan karelerinde yapılan kazılarla Hizmet Binası’
nın kuzeydoğu köşesinde 2009 yılında yarısı açılan 27. odanın tamamı ile
bununla bağlantılı doğudaki 28. oda kazılmıştır ( Plan: 1). 2010 yılında açılan
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kısmı ile 27. oda 6.00x 4.50 m. ölçülerindedir. Bu odada herhangi bir donanıma
rastlanmamış, içinde sadece bir çanak ele geçirilmiştir. Bu odanın doğusunda
28. oda ile bağlantısını sağlayan, güneye yakın kısımdaki kapı geçidi 1.20 m.
genişliktedir. 28. oda içten içe 5.70x 5.20 m. olan odanın güney duvarı yukarıda
açıklanan 2. yanmış binanın kuzey duvarı altında, doğu duvarının güney
köşesi aynı yapının iki odası arasındaki bölme altında kalmaktadır. Kuzey
duvarı kuzeydoğu köşede ancak taban seviyesinde korunmuştur. Aynı sırada
yer alan 26. odanın kuzey duvarında olduğu gibi yangın sırasında yıkılan
kuzey duvarı sonradan onarılarak kullanılmıştır. Bu onarım sırasında da
güneye doğru hafifçe daralan bir duruma getirilmiştir. Odanın ortasına yakın
yerde 1.00x 0.70 m. ölçülerinde alçak bir seki bulunur. Bu sekini kuzeydoğu
köşesinden başlayarak doğu duvarı ve güney köşesine kadar uzanan bir
düzenleme mevcuttur ( Plan: 1). Kap oturtma yerlerine benzeyen, taban
üstüne çamurla yapılmış, çapları 18- 20 cm. arasında değişen, iç boşlukları 810 cm. arasında ve 1.5 cm. yükseklikteki çukurlar çevresinde ve içlerinde toz
hâline gelmiş ahşap kalıntılar saptanmıştır. Bu kalıntılar, odanın bu köşesine
yerleştirilmiş şeklini tanımlayamadığımız bir eşyanın tabana sabitlenmesi
için hazırlanmış olmalıdır.
Bu odaya ait bir diğer donanım 27. oda ile bağlantıyı sağlayan kısımda yer
alan 28. oda içine düşmüş durumda ele geçirilmiş yanmış bir kapıdır (Plan:
1). Eşiğe yakın kısımdaki alt ve seki önündeki üst parçasına ait olan kısımları
parçalar hâlinde korunmuş kapının orta kısmı taban üstünde korunmuş
izlerinden belirlenebilmiştir. Ele geçirilen parçaları ve kül hâlindeki izlerine
göre kapı 2.00 m. yükseklikte olmalıdır. Bu durum onun 27. odadan 28.
odaya geçişteki 20 cm. lik eşiği de kapatacak ölçüde olduğunu gösterir. Kapı,
her biri 25 cm. genişlikte 4 tanesi korunmuş 5 parça hâlindeki tahtanın yan
yana getirilmesi ile oluşturulmuştur. Seki yanındaki parçanın üst kısmında
korunan 5 cm. lik yatay durumdaki yanmış tahta, kapının parçalarını
birleştiren elemanı olmalıdır.
Bu durumu ile kapının Acemhöyük’ te III. kat “Hizmet Binası”nın 2. odası
içinde bulunmuş olan ve yerinden kaldırılıp konservasyonu tamamlandıktan
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anlaşılmaktadır. Taban üstünde dağılımı ve orta kısmını kül hâlinde getiren
yangından fazla zarar görmesi nedeniyle kapının kaldırılıp konservasyona
alınması mümkün olmamıştır.
Hizmet Binası’ nın 27 ve 28. odaları dışında, gerek UA/ 35 gerekse UA/ 3637 plan karelerinde III. kat seviyesine kadar inmiş II. kata ait çok sayıda çöp
çukuru belirlenmiştir (Plan: 1). Bunların II. katın hangi evresine ait olduğunu
belirlemek üstlerinde bir mimarî bulunmadığı için mümkün olamamıştır.
Tunçtan yapılmış, 2010 yılında bulunan diğer örneklere benzer bir damga
mühür, iki tunç iğne, beş ağırşak ve bir tabak bu alanların buluntularıdır.
Öte yandan Hizmet Binası’nın 2009 yılında açılan 25 numaralı odası ile 2010
yılında kazılan 28. oda arasında kalan 10 m. lik alanda bu yapıya ait bir başka
mekânın olup olmadığı belirlenememiştir.

2. İkinci kazı alanı höyük yamacında, Sarıkaya Sarayı’nın güneybatı
köşesine yakın bir konumda önceki yıllarda kazılan alanlar ve bunların
devamındadır ( Öztan 2010: 240 vd). 2010 yılında CB- DB/ 48- 50 ve EB/ 4750 plan karelerinde kazılar yapılmış, bazı alanlarda 50- 60 yıl öncesi köy evleri
ve donanımları, bazı alanlarda ise Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait II, IV, V
ve VI. Katlar incelenmiştir.

Eski Köy Evleri ve Donanımları
2009 yılında kazılan alanlardan EB/ 48- 49 plan karelerinde ve sinin güney
kesiminde ve bunların güneyi ile batısındaki DB- EB/ 50 plan karelerindeki
eğimli alanda 2010 yılında yapılan kazılarda Yeşilova Beldesi’nin 20. yüzyıl
başlarında yapılmış evlerine ait yapı ve donanımlara rastlanmıştır. EB/ 48 ve
49 kareleri arasında kalan alanda, yüzeyden 1.30 m. derinliğe ulaşıldığında
tek odalı bir yapı açığa çıkarılmıştır. 2.85x 3.50 m. ölçülerindeki bu mekânın
doğu duvarının 2.25 m. lik bir kısmı açma içinde kalmaktadır. İçinde
herhangi bir buluntuya rastlanmayan mekânın kerpiç duvarları balık kılçığı

401

tarzında örülmüştür. Yeşilova’ nın geleneksel konutlarında kullanılan bu
örgü tipine göre de yapı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde burada mevcut olan bir
köy evine aittir. Nitekim EB/ 49- 50 plan karelerindeki mimarî kalıntılar,
donanımlar ve buluntular da bunu desteklemektedir. Bu evin güneyinde
biri bu mekâna bitişik diğerleri bağımsız duvarlara sahip kuzey-güney
doğrultusunda sıralanmış üç mekân daha bulunmaktadır. Bunlardan en
güneydeki yüzeyden 1.40 m. aşağıda, EB/ 50 plan karesinin ortasında 6.50 m.
uzunluğundaki kuzey duvarı ile en geniş olandır. Doğu ve batı duvarlarının
sadece 1.30 m. lik bir kısmı açılmıştır. Bu mimarî kalıntıların dışında EB/ 49
plan karesinin ortalarından başlayıp EB/ 50 plan karesine yayılan alanda altı
tandır etnoarkeolojik açıdan önem taşır. Günümüzden 40- 50 yıl öncesine
kadar kullanılan bu evlere ait tandırlar 5- 6 cm. çapında şerit hâline getirilen
çamurların alttan yukarıya doğru hâlka şeklinde üst üste dolandırılması ile
yapılmıştır. Alt kısımda 80- 60 cm. arasında değişen çapları üstte 50- 35 cm.
kadar daralmaktadır. Tandırlardan üçünün hemen yanında 20 cm. çapında
hava delikleri (külle) korunmuştur. En kuzeydeki tandırın hemen yanında
bir tanesi kurşun doldurmak için delinmiş 11 aşık kemiği toplu olarak
bulunmuştur. En güneydeki bu mekânın güneybatı köşesi dışında, odanın
tabanı seviyesinde ele geçirilmiş olan Eski Tunç Çağına ait alabasterden
yapılmış idol parçası, bu evin enkazı altında aynı devrin pişmiş topraktan bir
idolü, bir çocuk oyuncağı, bir hayvan figürini, sileksten bir dilgi, Koloni Çağına
ait bir ağırşak ve parçalar hâlinde bir çanak bu alandaki Yeşilova evlerinin
Eski Tunç Çağı sonlarına kadar uzanan dönemlerin yapılarını tahrip ettiğine
ilişkin en önemli kanıtlardır. Aynı alanda ele geçirilen kumaş, cam, pil, teneke
gibi günümüze yakın bulguların yanı sıra sırlı kap parçaları, lüle, kandil gibi
etnografik nitelikli olanlar yapıların ve donanımlarının günümüzden 40- 100
yıl arasındaki bir döneme tarihlenmesine olanak sağlamaktadır.

II. Kat Kazıları
EB/ 48 plan karesindeki balık kılçığı örgülü duvara sahip yapının hemen
kuzeyinde, köşesi açmanın içinde kalan bir yapıya ait iki duvar ve buna
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ait kerpiç döşeli tabanının bir kısmı açığa çıkarıldı. İçinde ele geçirilen az
sayıda seramik parçası ile Sarıkaya Sarayı’ nın birkaç cürufuna rastlanmış
olması bu yapının saray yangınından sonraki bir dönemde kullanıldığını
göstermektedir. Kap parçalarının özelliklerine göre de bu kalıntıları II. kata
tarihlemek olasıdır ( Plan: 2).

IV. Kat Kazıları
EB/ 47 plan karesinde önceki yıllarda kazılan II. kata ait 2. ocak kaldırıldı.
Bu ocağın altındaki bir seviyede, EB/ 48 sınırında ele geçirilen topuk kısmı
kırık bir dilgi ve ağırşak IV. katın ilk buluntuları idi. Aynı plan karenin
ortasına yakın bir konumda 2009 yılında kazılan IV. kat seviyesinde, üstüne
çizilerek bezeme yapılmış küre biçimli bir obje, doğu kesite yakın kısımda
iki ezgi taşı, bir ağırşak ve kulplu bir çanakçık IV. katın diğer buluntularıdır.
Bu seviyeden itibaren açmanın güney kısmına doğru yoğunlaşan biçimde
çanak çömlek ve kemik parçaları ele geçirilmeye başladı. Giderek genişleyerek
bu alan açmanın tamamını kaplayan bir çöp çukuruna dönüştü. 7.5 m. çapı ile
bu çöplük (ç.ç. 10/ 5) Acemhöyük’ te bugüne kadar açığa çıkarılan en büyük
ölçüye sahiptir (Plan: 2, Resim: 5). 2010 yılı kazıları sırasında bir kısmı açılan
bu çöp çukurunun henüz tabanına ulaşılamadı. Kazılan kısmında elde edilen
parçalar içinde tümlenebilen kaplardan biri dibi ip ile kesilmiş bir bardak ve
üstü çentik bezekli taş boncuk/ ağırşak şimdilik bu çöplüğün buluntularıdır.
EB/ 47 plan karesinin kuzeydoğusunda, büyük kısmı 2009 yılında açılan
mekânın altında, kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanan bir başka yapının
3.95 m. lik bir kısmı açığa çıkarıldı( Plan: 2). V. kata ait bir yapının hemen
üstüne oturan, duvar kalınlığı 40 cm. olan bu yapıda güney duvarının 30
cm. uzağında bir ocağı bulunmaktadır. Ağız kısmı düz, diğer kısımları
yuvarlatılmış olan ocak 1.45 x 1.25 m. ölçülerindedir. Evin güney kıyısına,
80 cm. lik bir alana (EB/ 48 plan karesinin kuzeydoğusunda) çakıl taşları
depolanmıştır. Bunların işlevi konusunda bir kanıt bulunmamaktadır. Bu
alanda dört ağırşak, bir fincan ile hematitten yapılmış 1¾ şekellik bir ağırlık
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bulunmuştur. Aynı yapının kuzeydoğu kısmında kesite yakın konumda
bir başka çöp çukuru ( ç.ç. 10/ 2) bulunmaktadır. Bu çöplüğün buluntuları
kulpu kırık sığ bir çanakçık, kemikten bız ve oyun taşı olarak kullanılmak için
düzeltilmiş 3 tane aşıktır.
Bunların hemen batısında DB/ 48 plan karesinde yapılan kazılarda, önceki
yıllarda açığa çıkarılmış 2. silonun kuzeybatısı ile 2009 yılında açılan fırının
doğusunda kalan alan incelenmiştir. Bu açmanın ortasındaki tabanı kireç
sıvalı büyük çöp çukuru( ç.ç. 10/ 1) 4.80 m. çapındadır. Bir köşesine II. kat
fırını oturduğu bu çöplük V. kata ait yapının tabanını büyük ölçüde tahrip
etmiştir (Plan 2). Bu nedenler ve geçen yıllarda belirlendiği gibi Sarıkaya
Sarayı’na yakın olan bu kısmın III. kat zamanında boş bırakılmasından dolayı
çöplüğün IV. Kata ait olduğu anlaşılmaktadır. VI. kat seviyesine kadar olan
kısmı kazılmış ve henüz tabanına ulaşılamamış olan çöp çukuruna çok sayıda
hayvan kemiği ile kap kırıkları doldurulmuştur. Bunların arasında iki ağırşak,
oyun için düzleştirilmiş iki aşık kemiği, topuz başlı bir iğne, bir andron parçası
ile tümlenebilen birer adet tabak, bardak ve kulpu ile kaidesi çentik bezekli
tabak da yer almaktadır. Bu çöplükte bulunmuş ilginç bir buluntu birbirine
bir iple sarılmış olduğu korozyondaki izlerinden anlaşılan bir dikiş iğnesi ile
dilimli başlı iğnedir.

V. Kat Kazıları
2009 yılında DB/ 49 plan karesinde V. kata ait doğudaki evin içine oturmuş
IV. kata ait 3.00x 3.00 m. ölçülerdeki bir mekân açığa çıkarılmıştı. 2010 yılında
aynı alanda yapılan kazılar bu mekânının batı köşesi altından itibaren
kuzeybatıya doğru devam eden bir başka duvarın varlığını ortaya koymuştur.
Önceki yıl kazılan V. kat evinin doğu duvarına koşut olan bu yeni duvar onun
kuzeydoğuya uzanan parçası ile birleşerek 2.00 m. genişlikte şimdilik 7.50 m.
uzunluğunda bir mekân oluşturmaktadır (Plan: 2). Bunun doğusunda da aynı
yapı ile ilgili bazı bölümlerin olduğu hemen yukarıda sözü edilen DB/ 48
plan karesindeki 10/ 1. çöp çukuru içinde kısmen korunmuş taban parçası ve
kerpiç izlerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca 2009 yılında kazısı yapılan DB/ 49
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plan karesindeki bitişik iki evin güneyinde 2010 yılında yapılan temizlik, her
iki yapının da höyük yamacındaki güney duvarlarının taş temelli olduğunu
göstermiştir (Resim: 5).
		
VI. Kat Kazıları
2010 yılında bu kata ait yapı ve buluntular DB- EB/ 48- 50 plan karelerinde
incelenmiştir. V. kat yapılarının güney kıyısında, bazı yerlerde yukarıda
belirtilen temel taşları hizasında bazı yerlerde ise 10 cm. kadar altından
başlayarak güneye doğru uzanan yeni duvarlar bu alanlarda VI. kat yapılarının
varlığına işaret eder. Bunlar da önceki katın yapıları gibi höyükte kuzeybatı
yönündeki (Sarıkaya Sarayı yönünde) bir merkezin çevresine sıralanmış
binalar grubu görünümündedir (Plan: 2). V. katın yapılarından ortada yer
alanın güney duvarından itibaren güney yönündeki yamuk planlı mekân
içten içe 5.5x şimdilik 3.00- 2. 5 m. ölçülerindedir. Bu mekânın güneyindeki
iki odadan batıda olanının batı duvarı 1978- 81 yıllarında kazılmış alan içinde
kalmakta olup içten içe 3.10x 4.50 m. ölçülerindedir. Bunun doğusunda olan
mekân ise 3.20- 4.05x 4.80 m. ölçüleri ile yine yamuk planlıdır. Bu iki odanın
bağlantısı güney köşeye yakın kısımdaki 0.80 m. lik kapı ile sağlanmaktadır.
Odalardan batıdakinin tabanı altına, biri batı köşeye yakın diğeri onun 1.10 m.
doğusunda olmak üzere ekuus türü iki hayvanın ayakları dâhil gövdelerinin
arka parçaları gömülmüştür ( Resim: 5). Doğudaki oda tabanında ise uçları
kırık kemikten iki bız ve bunların uçlarını sivriltmekte kullanılan ponzadan
bir bileği taşı ele geçirilmiştir.
Bu kata ait öncekine bitişik 2. ev DB/ 48- 49, EB/ 49- 50 plan karelerindedir.
V. katın doğudaki evinin hizasında güneydeki taş temellerin hemen altındaki
bir düzeyde korunmuş kerpiç duvarları ile kuzeydeki mekânının uzunluğu
8.50 m. dir. II. kat silosu ve V. kat yapısı altında kaldığı için genişliği henüz
belirlenememiştir. Bunun güneyinde kalan yine birbiriyle bağlantılı iki
odadan batıdaki 4.90x 5.00 m. ölçülerindedir. Batı bitişiğindeki odanın güney
duvarı, köşeden itibaren kuzeye doğru hafif çap yaparak devam etmektedir.
Doğudaki odası 3.50x 4.80 m. ölçülerindedir. Bu iki odanın bağlantısı kuzey
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kenara yakın bir konumdaki 0.80 m. lik geçitle sağlanmıştır. Doğudaki
odanın güney duvarı da köşeden başlayarak hafif çaplı olarak kuzeye
dönmüştür (Plan: 2). Oda içinde doğu duvarına bitişik durumdaki ocağı
1.30 m. çapındadır. Bu odanın kuzeydeki mekânla bağlantısı yine 0.80 m.
lik iki kapı ile sağlanmıştır. Oda içinde, duvarın kapıların arasında kalan iç
yüzüne bitişik birer dikme deliği yer alır. Kuzey köşede ise kapı kenarı ile
duvar arasında 1.90x 0.35 m. ölçülerinde bir seki bulunur. Yukarıda açıklanan
DB/ 48 plan karesindeki V. katın yeni açılan odasının ortasında yer alan VI.
kata ait bir başka duvarın bu yapı ile bağlantısı üstündeki V. kat yapılarından
dolayı henüz belirlenememiştir.
Bu kata ait bir diğer bina 2. yapının doğusunda da ona bitişik durumdadır.
Güney duvarı bu kez 20º lik bir çapla doğuya doğru uzanmakta olan yapının
doğu köşesi açma dışında, kesit içinde kalmaktadır. 3.5 m. genişliğindeki
yamuk planlı odanın batı duvarına bitişik 2.20x 0.35 m. lik bir sekisi vardır.
Kuzey duvarı 10/ 5 No.lu çöp çukuru tarafından tahrip edilmiştir. Sekinin
karşısına gelen kısımda doğu duvarındaki bir açıklı bu yapının da doğuda
2. bir odasının varlığını gösterir. Batı duvarının kuzeye doğru olan uzantısı
ise önceki yıllarda açığa çıkarılan ve hâlen yerinde bulunan II. katın 2. silosu
altında kalmaktadır. Doğusundaki alan da 10/ 5. çöp çukuru tarafından tahrip
edilmiştir. Bu özellikleri ile VI. kat yapılarının bitişik düzende doğuya doğru
hafif çap yaparak sıralandığı, şimdilik saptanan 8.5x 8.50 m. ölçülerindeki
kısımlarına göre güneydekiler ikişer, kuzeydekiler onun genişliğindeki tek
büyük olmak üzere üçer odadan ibaret oldukları anlaşılmaktadır (Plan: 2).

Diğer Çalışmalar
2010 yılı çalışma programında belirtildiği gibi Acemhöyük’te biri höyüğün
güneyinde, diğeri kuzeybatısındaki Sarıkaya ve Hatipler Sarayları’nı ve
yamaçtaki kazı alanını da kapsayacak biçimde höyükteki geniş bir alan direk
ve kafes telle çevrilerek kazısı yapılan ve hazineye ait alanların büyük kısmı
koruma altına alınmıştır. Kazı sonrasında gerek Hizmet Binası gerekse Eski
Tunç Çağı kerpiç mimarîsinin tamamı önce jeotekstil ile kapatılmış bazı
bölümleri sacla örtülerek korumaya alınmıştır.
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Aynı

yıl

içinde

çalışmalarının

bir

kısmı

Aksaray

Müzesi’nde

gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında yeni teşhir düzenlemesi yapılacak olması
nedeniyle vitrinlerin boşaltılmasından yararlanılarak Aksaray Müzesi’nde
sergilenen Acemhöyük eserlerinin bakımları yapılıp onarıma gerek
duyulanların elden geçirilmesi işlemleri tamamlanmıştır. Restoratör Serhat
Karakaya tarafından kazı sırasında 3 haftalık bir sürede gerçekleştirilen
çalışmalar ile 98 adet pişmiş toprak kap yeniden değerlendirilerek teşhire
hazır hâle getirilmiştir. Aynı sürede önceki yıllarda bulunan ve Aksaray
Müzesi'nde korunan, ancak şartları nedeniyle bozulmaya başlayan bazı metal
eserler de elden geçirilerek konservasyonları yapılmıştır.
Ayrıca, Acemhöyük madencilik buluntuları ile ilgili olarak Ankara
Üniversitesi BAP tarafından desteklenen 10B5358001 No. lu proje kapsamında
1962 yılından beri açığa çıkarılan madenî eserlerin tekrar elden geçirilerek
restorasyon ve konservasyon işlemlerinin yapılmasına başlanmıştır. Bu
kapsamda Anadolu Medeniyetleri, Niğde ve Aksaray Müzeleri’nde korunan
madenî eserlerden Aksaray Müzesi’ndekiler tamamlanmış, Niğde Müzesi’nde
bulunanlar üstünde çalışmalar sürdürülmektedir.
2010 kazıları sırasında ele geçirilen 112 adet envanterli, 22 adet etütlük
eser Aksaray Müzesine teslim edilmiştir.
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Plan 1: Acemhöyük III. Kat Hizmet Binası ve onun üstüne inşa edilmiş II. katın yanık
binasının planı.
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Plan 2: Acemhöyük, yamaçtaki kazı alanı II, IV- VI. katların planları.
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Resim 1: Akik boncuk, Roma Devri.

Resim 2a: Tek kulplu çömlek, Geç Demir Devri.
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Resim 2b: İçine domuz yavrusunun başı
konulmuş çömlekçik, Geç Demir
Devri.

Resim 3: III. Kat enkazı üstüne oturan II. katın erken dönemine ait yapı.
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Resim 4: III. Kat Hizmet Binası'nın üstüne inşa edilmiş II. katın yanık binası.

Resim 5: Yamaçtaki kazı alanında II, IV- VI. katlara ait kalıntılar.
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Çalışmalarımız 9 Haziran-16 Temmuz 2010 tarihlerinde, Bakanlık
temsilcimiz Yakup Ünlüler (Niğde Müzesi) nezaretinde ekip üyelerimiz
tarafından

yürütülmüştür.2 Çalışmalarımız Boğaziçi Üniversitesi 5103

numaralı Bilimsel Araştırma Projesi olarak BAP bütçesinden desteklenmiş ve
ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı
Fonu katkısı ile yürütülmüştür.3
Akdenizin kuzeydoğu ucunda yer alan Antik Kilikya ovasında, günümüz
Çukurova’sının batısında bulunan Tarsus-Gözlükule Höyüğü’nde 2010 yılı
kazı çalışmalarımıza 2009 yılında çalışılan C7 16, C7 17, C7 06, C7 07 ve B7 97
olarak adlandırılan toplam beş açmada yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda
devam edildi.
Kazılardan elde ettiğimiz bulguları Ortaçağ, Hellenistik-Roma ve
Prehistorik katmanlar olarak üç kısımda ele alınacaktır.

Ortaçağ
2010 yılında yürütülen kazılarda Erken İslâmî Döneme ait mimarî
katmanlarda çalışılmaya devam edilmiş ve bu kalıntılar, çoğunlukla
çok tahribata uğramış olarak ele geçirdikleri için, belgeleme çalışmaları
tamamlandıktan
2

3

sonra

kaldırılmışlardır.

Bu

döneme

ait

olduğunu

2010 yılında kazılar Özyar denetiminde Pilavcı (C7 16), Ünlü (C7 17), Karacic (B7 97), Özyar
(C7 06) ve Külekçioğlu (C7 07) tarafından yürütülmüştür. Açmalarda çalışan asistanlar:
Serdar Yalçın, Doktora öğrencisi, Columbia University, ABD; Ali Güldüren, Lisansüstü
öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi; Danielle Smotherland, Lisansüstü öğrencisi, Bryn Mawr
College, ABD; Sinem Güldal, Lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü; Erhan Tamur, Lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi. Diğer katılanlar: Doç.
Dr. Pancaroğlu (Ortaçağ Sanat Tarihi), Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü; Dr. Lubna Omar (Paleozooloji) Kyoto Üniversitesi, Japonya, Annette Hansen,
(Paleobotanik) Bryn Mawr College, ABD; Dr. Celine Wawruschka (çömlek bahçesi)
(Avusturya Bilim Akademisi); Irmak Ertör (çömlek bahçesi) Lisans öğrencisi, Boğaziçi
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Ahmet Boratav (Fotoğraf) İstanbul;
Kerem Halıcıoğlu, Harita Mühendisi (Jeodezik Ölçümler) Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü; Uğur Girişken, Harita Mühendisi (Jeodezik
Ölçümler) İstanbul Teknik Üniversitesi; Doğa Demirtaş (Jeodezik Ölçümler); İstanbul Teknik
Üniversitesi; Nevzat İncealtın (Jeodezik Ölçümler) İstanbul Teknik Üniversitesi; Göze Üner
(Mimar), Emrah Yergin (Mimarî belgeleme) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Elif Topaç,
uzman (Restorasyon Konservasyon); Açelya Gözbaşı, stajyer(Restorasyon Konservasyon).
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine destek ve katkıları için teşekkür ederiz.
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düşündüğümüz ve 2007 yılından itibaren açığa çıkarılan Ortaçağ kalıntılarını
bir arada gösteren bir plan hazırlandı(Çizim: 1). Genel olarak C7 06 açmasında
bu yıl açığa çıkarılan taban ve duvarların herhalde daha önceki yıllarda C7
07 ve B7 97 açmalarında yer alan, kuzeybatı–güneydoğu yönünde seyreden
büyükçe bina ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Ancak bu yapının tam
ortasına rastlayan, dolgusu Ortaçağa tarihlenen, işlevi anlaşılamayan köşeli
bir çukur alan olası bağlantıları tahrip etmiştir (Çizim: 2).C7 17 açmasında yer
alan duvarların bu yapı ile ilişkisinin olup olmadığı anlaşılamamıştır.

2010 sezonunda Ortaçağ katmanlarında yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:
C7 16 açmasının kuzey kısmında yapı kalıntıları belgelenerek kaldırılmaya,
güney kısmında ise atık ve çöp çukurları boşaltılmaya devam edilmiştir.
Doğudaki geçen yıl ele geçirilen, su geçirmeyen sıvalı sert tabanın altına
inilince biri kısmen tahribat görmüş iki adet kireç ve kil sıvalı, etrafına
kısmen tuğla dizili yuvarlak platform açığa çıkarılmıştır. Etrafında kül dolu
çukurların yer aldığı bu platformun kesitinden yüzeyinin hafif kavisli olduğu
görülmekte, ancak kullanım amacı henüz belirlenmemiştir. Batı kısımda ise
iri döşeme taşlarının alt seviyesinde tahribata uğramış künklü bir drenaj
sistemi ve yerinde kırılmış bir öbek kiremit ele geçirilmiştir. Muhtemelen aynı
sisteme ait bir dizi iç içe geçen künk de açmanın güney kısmında 2007 yılında
ele geçirilmişti. Açmanın güney tarafının batısında örneklerine hem bu
açmada, hem B7 97 de ratladığımız, üst yapısı tahribata uğramış bir fosseptik
çukuru daha, içine atık suyu getiren künklerin bağlantı kısmı ile beraber
açığa çıkarılmıştır. Güney tarafının doğu kısmında ise geçen yıl üstyapısı tüm
olarak ele geçirilen fosseptik çukurunun güneyinde kalan ve bir çöp çukuru
tarafından kesilen bir atık çukuru boşaltılmıştır.
C7 17 açmasının kuzey kenarında Ortaçağ katmanlarına tarihlendirilen bir
adet çöp çukuru ile, doğu kenarında moloz dolgulu bir çukur alan boşaltılmış,
ayrıca güneydoğu kısımda yer alan yapı kalıntısının molozu kaldırılmıştır.
C7 06 açmasının Erken İslâmî tabakalarını batıda modern bir tahribat,
doğuda ise Ortaçağa tarihlenen bir dolgulu alan tahrip etmiştir. Açmanın
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güneydoğusunda dik açı ile birleşen iki duvarı ele geçirilen bir yapının kat
kat kil sıvalı tabanları olan iki ayrı mekânı açığa çıkarılmıştır. Açmanın
ortasında doğu-batı istikametinde uzayan moloz dolgulu duvar temelinin bu
yapıya ait olması muhtemel, ama kesin değildir. Bu yapı kalıntılarının C7 07
açmasındaki yapı ile ilişkisi, yukarıda bahsedildiği gibi, içi toprak dolu büyük
çukur tarafından kesildiği için belli değildir (Çizim: 2). C7 06 açmasında ayrıca
biri güneyde yapı kalıntılarını tahrip ederek, diğeri kuzeyde olmak üzere iki
farklı fırın yapısı ele geçirilmiştir. Güneydeki fırın oval yapılı olup, üst yapısı
3 sıra işlenmemiş taşlarla örülerek kubbeli olarak kapatılmıştır, okların işaret
ettiği iki dikme deliği de mevcuttur (Resim: 1). Üstü açılınca içinin iki gözlü,
gözlerin ise ortaya dikilerek kullanılan devşirilmiş sıvalı bir duvar parçası ile
ayrıldığı tesbit edilmiştir. Bu fırının içinden bol miktarda kömür parçacıkları,
kül ve ısıya maruz kalma sonucunda paramparça olmuş kireçtaşı parçaları ele
geçirilmiştir.Diğer fırının yapısı tamamen farklıdır: Köşeli olarak inşa edilen
bu fırının üst yapısında kat kat kiremit tuğlalar kullanılmıştır, tabanı ise iri
taşlarla döşenmiştir (Resim: 2). Güneyinde üzeri kil sıvalı çanak gibi kavisli bir
kısmı bulunan bu fırının içinden bol miktarda küllü toprak çıkmıştır, etrafında
ise yer yer yüksek ısıdan kırmızılaşmış toprağa rastlanmıştır. Diğer fırının
yapısı tamamen farklıdır: Köşeli olarak inşa edilen bu fırının üst yapısında
kat kat kiremit tuğlalar kullanılmıştır, tabanı ise iri taşlarla döşenmiştir.
Güneyinde üzeri kil sıvalı çanak gibi kavisli bir kısmı bulunan bu fırının
içinden bol miktarda küllü toprak çıkmıştır, etrafında ise yer yer yüksek ısıdan
kırmızılaşmış toprağa rastlanmıştır. Fırınların güneyinde ve doğusunda 3 adet
sığ ve katkısız dolgulu çukur açığa çıkarılmıştır. En kuzeydekinin kuzeydoğu
köşesinde in situ bir drenaj künkü bulunsa da, bu çukur ne yapısı ne de şekil
itibarıyla diğer fosseptik çukurlarına benzememektedir. Çukurlar ve fırınlar
ilişkili olmalıdırlar ve tümü buradaki binayı tahrip ederek yapılmışlardır.
C7 07 açmasında 2010 yılında planda görülen ve geçen yıl açığa çıkarılan
yapının kuzeydoğusunda sert bir toprak zeminin içine birbirlerini keserek
açılan, iki çöp çukuru boşaltılmıştır. Hem bu zemini hem de yapının doğuya
doğru uzanan bir duvarını tahrip eden, modern dolgulu bir çukur alan
da ayrıca tespit edilmiştir. Açmanın gene doğu kenarında kısmen açığa
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çıkarılabilen bir çöp çukuru ve hemen güneyinde taş üst yapısı ve künk
bağlantıları tahribata uğramış bir fosseptik çukuru daha ele geçirilmiştir.
B7 97 açmasında ise 2010 yılında da C7 16’da olduğu gibi bol miktarda
rastlanan çöp çukurlarının boşaltılmasına devam edilmiştir. Açmanın
kuzeydoğu köşesindeki yapı kalıntısının hemen altından geçen yıl açığa
çıkarılan ocak benzeri bir taş düzenek kaldırılmıştır. Aynı tabakada, mevcut
yapı kalıntılarından farklı oryantasyona sahip bir duvarın bozuk olarak ele
geçirilen bir sıra taşı ve temel dolgusu da açığa çıkarılıp kaldırılmıştır.
2010 yılında Ortaçağ tabakalarında bu yıl ele geçirilen buluntular arasından
en önemli bazılarını burada kısaca tanıtabiliriz. Doç. Dr. Oya Pancaroğlu’nun
açıklamalarına göre Abbasi Dönemine ait olan kemikten yapılmışküçük bir
kafanın işlevi tam olarak bilinmese de, buna benzer örnekler Fustat (Mısır) ve
Susa (İran) kazılarında bulunmuştur (Resim: 3). 1935 Tarsus kazı sezonunda
bulunan ve bu örneğe çok benzeyen (muhtemelen aynı elden çıkmış olan)
kırık boyunlu bir kafa Hetty Goldman tarafından yayınlanmıştır.4 Bütün bu
örneklerde yüz hatları ince şekilde kazınmış olup badem biçimli gözlerin
büyüklüğünün yanı sıra burun ve ağzın narinliği dönemin (9. – 10. yy.)
Abbasi figür stilini yansıtmaktadır. Diğer örneklere dayanarak, bu kafanın da
bir bedenle birlikte üretilmiş olma ihtimali olduğunu söylemek mümkündür.
Önemli sayıda bulunmuş olan bu figürlerin işlevleri hakkında herhangi bir
veri olmamakla beraber, en yaygın görüş bunların çocuk oyuncağı olabileceği
yönündedir. Bu figürlerin Tarsus, Fustat ve Susa kadar birbirinden uzak
yerlerden çıkmış olması ve Tarsus’ta bulunan iki örneğin aynı elden çıkmış
olmaları Pancaroğlu’na göre üretimin aynı sanat akımını izleyen değişik
merkezlerde sürdürüldüğünü düşündürmektedir.
Tarsus-Gözlükule’nin Ortaçağ katmanlarında ilk sezondan itibaren bol
miktarda ele geçirilen cam buluntular arasında mavi camdan bir vantuz
kan dolaşımını etkilemek için kullanılan Abbasi Dönemi tıp anlayışı ve
uygulamalarına dair bir örnek teşkil eder. (Resim: 4). Pancaroğlu’nun belirttiği
4

Goldman, H., “Preliminary Expedition to Cilicia, 1934, and Excavations at Gözlü kule,
Tarsus,1935.”. American Journal of Archaeology 39.4, S. 548 Res. 45.
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gibi benzerlerine Susa kazılarında da rastlanmıştır. Ele geçirilen ufak ebattaki
cam şişelerin muhteviyatı ve kullanımı henüz belli değildir.
Erken İslâmî Dönemine tarihlenen ve B7 97 açmasının çöp çukurlarından
birinde ele geçirilen küçük bir taş havan ise eczacılık veya benzer bir alanda
kullanılmış olabilir. Gene 2009 sezonunda olduğu gibi 2010’ da da değişik
amaçlarla kullanılan tunç tıp âletlerinden bulunmuştur.
Ele geçirilen Ortaçağ buluntuları arasında 12. yüzyılın ortalarına
tarihlenebilen bir Bizans kurşun mühür dikkat çekmektedir (Resim: 5).
Mühürü tanımlayıp tarihlendiren Prof. Dr. Mustafa Sayar’ın, ayrıca ayrıntılı
transkripsiyon ve çevirisini yapan Dr. Esra Güzel Erdoğan ve Prof. Dr. JeanClaude Cheynet, bir de Yard. Doç. Dr. Koray Durak’ın aktardığı bilgiler
ışığında Alexios Aristenos’un 12. yüzyıl ortasında yaşamış, hem dinî hem
seküler ünvan almış bir kanonist olarak II. Ioannes (Yannis) Komnenos
döneminde kilise yasaları üzerine yorum yazmış olduğu anlaşılmaktadır.
Kendisinin başka mühürleri de yayınlanmıştır. Mühürün herhalde 1137
yılından, yani Tarsus’un II. Ioannes (Yannis) Komnenos tarafından yeniden
Bizans’a katılmasından sonra, ancak Alexios Arsitenos’un 1156 yılında
Nomofilaks ünvanını bırakmasından önce Tarsus’a gönderilen bir belgeye
iliştirildiğini düşünebiliriz.
Arkeozoolojik çalışmalar kapsamında açmaların Ortaçağ kontekstlerinden
2007-2010 yıllarında ele geçirilen toplam 53.5 kg. ağırlığında 11873 örnek
Dr. Lubna Omar tarafından bu yıl incelenip belgelenmiştir. Dr. Omar’ın
aktardığı bilgilere göre tüm örneklerin %25’i türüne göre tanımlanabilmiştir.
Kalan %75’lik dilim ise sadece hayvanların ebadına göre büyük (%4), orta
boy (%71)ve küçük memeliler (0%) olarak sınıflandırılmıştır. Kemik adedine
göre yapılan bu dağılımda dikkat çeken nokta büyük boy memelilerin
orta boy memelilere oranının düşük olmasıdır. Halbuki grupların dağılımı
kemiklerin ağırlığına göre, yani tüketilen etin miktarını yansıtacak şekilde
gösterildiğindebu iki grubun neredeyse eşit oranda (büyük hayvanlar%22
oranında, orta boy hayvanlar ise %20 oranında) tüketildiği anlaşılmaktadır.
Türleri belirlenebilen kemiklerde de büyük baş hayvan, koyun ve keçi
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tüketimi arasındaki oranlar benzer bir ilişki göstermektedir (Çizim: 3). Ortaçağ
katmanlarında ele geçirilen bu hayvan kemikleri ile ilgili iki nokta daha göze
çarpmaktadır: Birincisi, kuş ve balık kemikleri oranının yüksekliği, ikincisi ise
kemiklerin toplandığı kontekstlerin bir kısmında yaban domuzu/veya evcil
domuz kemiklerinin bulunmasıdır. Ayrıca yabanî hayvanların çoğunu kuş,
balık, tavşan gibi küçük türlerin oluşturduğunu anlıyoruz.
Arkeobotanik çalışmalar kapsamında 2009 ve 2010 senelerinde çoğunlukla
Ortaçağ katmanlarına tarihlenen atık ve kül çukurları ile tabanlarda toplanan
toprak örneklerinden yüzdürme yöntemiyle ele geçirilen bitki kalıntılarının
analizi gene Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Emel Oybak
Dönmez tarafından yapılmıştır. Çöp çukuru, fosseptik çukuru veya taban
gibi kontamine olmamış ortamlardan 2009’da (72), 2010 da ise (56) adet
toprak örneği alınmıştır. İlk belirlemelere göre başta kabuklu arpa, emmer
ve ekmeklik/sert buğday olmak üzere Anadolu’da yaygın olarak kullanılan
hububat çeşitlerine rastlanmıştır; baklagillerden ise mercimek, burçak ve
mürdümük en sık ele geçirilenler arasındadır. Ayrıca, nohut ve bezelye
de bulunmuştur. Üzüm çekirdeği ve sapları dışında, zeytin, şeftali ve alıç
çekirdekleri de ele geçirilmiştir.   Tarım ve bahçecilik ile elde edilen bitki
kalıntıları dışında yabanî bitkilerin de toplandığı anlaşılmaktadır, bunlar
arasında çitlenbik gibi yabanî meyve tohumlarıda bulunmaktadır. Daha önce
adı geçen bitkilerden bazıları belki halk ilâcı olarak kullanmak ve boya elde
etmek amacıyla toplanmış ve kullanılmış olabilirler.

Helenistik-Roma Dönemi
Kaldırılan Erken İslâmî yapı katlarının altından geçen yıl sadece C7
17 açmasında ele geçirilmeye başlayan Helenistik-Roma Dönemine ait
mimarî kalıntılar bu yıl üç açmaya yayılan daha geniş bir alanda açığa
çıkarılmıştır(Çizim: 4). Bu yapı katına ait duvarlar Erken İslâmî Dönem
duvarlarından farklı olarak moloz dolgulu değil, fakat arazinin eğimine
uyum sağlamak üzere taş dolgulu temel ya da doğrudan zemin üzerine inşa
edilmişlerdir. C716 ve 17 açmalarında ayrı ayrı ele geçirilen tüm duvarların
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tek bir yapıya ait olmaları kesin olmamakla beraber mümkündür. C716 nın
kuzeybatısında ve güneydoğusunda açığa çıkarılan duvar ve taban kalıntıları
herhalde bu yapı ile ilişkili değildir. Ayrıca C7 16 açmasında bu yapının
hemen alt seviyesinde ele geçirilen birbirine paralel iki duvarın oryantasyonu
tamamen farklıdır ve bu bina ile bağlantısı yoktur. C7 17’ de yapının doğu
duvarına bitişik (doğu-batı istikametinde uzanan) taş döşeme üzerine taş
dizilerek inşa edilen bir drenaj kanalı kısmen ele geçirilmiştir. Aynı açmanın
ortasında ise bir kenarı dik konan kırık bir kiremit ile yapılmış, enine göre
oldukça derin yapılı iki gözlü bir fırın açığa çıkarılmıştır (Resim 6, sol alt
ve üst). Fırının hemen güneyinde ise içinde yüzlerce adak kandili gömüsü
bulunan bir çukur alan tespit edilmiştir (Çizim: 4). Bir kısmı tüm olarak ele
geçirilen bu geç Roma tipi, oval, ağız kısmı gövdeye entegre edilmiş minik
kandiller M.S. 3. ve 4. yüzyıllara tarihlendirilmektedir (Resim 6, sağ alt).
2010 yılında C7 17 açmasında bir dizi maske fragmanları bulunmuştur.
Burada belgenen örnek (Resim 6, sağ üst)komedi bağlamında düşünülmesi
gereken, gülünç yüz ifadeli bir erkek yüzünü tasvir eden pişmiş topraktan
yapılmış bir maske parçasıdır.Buörnekten yola çıkarak bu konudaki
ilk bulgularını aktaran Dr. Evrydiki Tasopolou’ya göre şakağında ve
alnının ortasında bir deliği bulunan bu maskenin ağırlığı da göz önünde
bulundurulduğu takdirde, tiyatroda aktörler tarafından kullanılmış olmaktan
ziyade doğrudan adak olarak üretilmiş olup Dionysus’a ait kutsal bir mekânda
duvara asılmış olması muhtemeldir. Tarsus’ta Goldman dönemi kazılarında
da ele geçirilen komedi tipi maske fragmanları, teatral figürinler ve pişmiş
toprak üzüm salkımları da Dionysus kültü ile bağlantılı olmalıdırlar.5 İlk
belirlemelere göre M.S. 2. yüzyıla tarihlenmesi olası bu Roma Dönemi maske
herhalde antik Yunan bir orijinalin kopyasıdır. Tedavülden çıkarıldıktan
sonra adak kandiller gibi bu adak maskeleri de belli alanlara gömülüyorlardı.
Diğer pişmiş toprak objeler arasında son derecede gerçekçi bir üslup
ile işlenmiş bir yaşlı kadın başı örneğidikkat çekmektedir.Helenistik-Roma
yapıları C7 17 açmasının güney kısmında ilk defa 2009 yılında görülmeye
5

Goldman, H. Excavations at Gözlü kule, Tarsus, Princeton: Princeton University Press 1950,
Cilt I, s. 345-352, Fig.259-344.
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başlanan, Prehistorik Döneme ait olduğu artık kesinleşen, planda gölgeli
olarak gösterilen sarı renkli, killi topraklı katmanın içine teraslanarak
yerleştirilmişlerdir (Çizim: 4).

Prehistorik Dönem
2010 yılında bu prehistorik katmana ayrıca C7 07 ve B7 97 açmalarının
tümünde ulaşılmıştır. (Çizim: 5) C7 17’de bu tabakaya ait taş döşeli bir alan
bozuk olarak açığa çıkarılmıştır. C7 07 açmasının batı kısmı daha önce bahsi
geçen Ortaçağ dolgu tabakası tarafından tahribata uğramıştır, doğuda ise bir
binanın köşeli bir çıkıntı yaparak kuzey-güney istikametinde uzanan duvarı
kısmen ele geçirilmiştir. Bu duvarın doğu tarafında iri taşlarla döşenmiş bir
bölge, hemen kuzeyinde ise çakıl dolgulu bir alan bulunmaktadır.Güneyde
ise açmanın doğu duvarına giren taşlar da bu yapı ile ilişkili olmalıdırlar.
Burada ayrıca 40 cm. çapındaki ağzı 2009’ da tespit edilen bir pithos zemine
gömülü vaziyette yerinde bırakılmıştır.
B7 97 açmasında tüm alana yayılan prehistorik katmanda 2010 yılında
ilk defa M.Ö. ikinci binyılın son yüzyıllarına tarihlenen altı adet çöp çukuru
boşaltılmıştır (Çizim: 5). Bir ocağı kesen çukurlardan bir tanesinin üzeri
taşlarla örtülmüş idi. Çukurlardan bol miktarda Hitit tipi astarsız tabak ve
çanak fragmanları ele geçirilmiştir (Resim: 7).Tabakların yanı sıra boyunlu
ve boyunsuz çömlekler (Çizim: 6) ile deniz kabuğu katkılı pişirme kapları
(Çizim: 7, sol taraf) bulunmuştur. Çukurların içine açıldığı tabakadan ayrıca
tek kulplu ufak bir matara,çömlek oturtulan bir altlık ve adak kapçıkları da
ele geçirilmiştir. (Çizim: 7, sağ taraf). Hitit tipi seramikler ile, Gözlükule’de
varlığı ve çeşitliliği bilinen Geç Hellas III tipi seramiklerinin kontamine
olmamış atık çukurlarında bir arada bulunması kronolojik bakımdan belki de
bu yılın en önemli bulguları arasında sayılabilir.
Açmada ele geçirilen yapı kalıntıları ise henüz eser miktardadır: içinde
yaklaşık 0,3m. çapında bir hatıla ait dikme deliği bulunan yanmış kerpiç
yıkıntılı bir alan ile kenarlarında tek tük yapı taşları kalan çakıl dolgulu bir
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alan, açmanın güney duvarının içine devam etmektedir. Ayrıca bir çukurun
cidarında kat kat ve eğik vaziyette görülen, üzeri açılınca da yıkılmış sıvalı
yüzeyler görünümü veren alan da söz konusu prehistorik çöp çukurlarının
tahribata uğramış büyük bir yapı veya yapıların enkazı içine açılmış
olduklarına işaret etmektedir.
Mimar Göze Üner ile beraber yeni topoğrafik harita üzerinde belirlenen 5
açmamızı Goldman’ın yayınladığı plan ile üst üste oturmak için yaptığımız
ölçüm ve gözlemler sonucunda, yeni kazının açmalarının, Geç Tunç II a
dönemine ait anıtsal yapı kalıntısının kuzeyinde, benzer yapılar ile mukayese
sonucu planda tamamlanarak çizilen yapının kuzey kısmının tam üzerinde
oldukları teyit edildi (Çizim: 8). Henüz üç açmada içine inmeye başladığımız
prehistorik katmanlar açığa çıkarılmaya devam edildikçe bu büyük yapının
zamanında Goldman tarafından kazılmamış kalıntılarına, hatta belki de
kuzeyde bulunması muhtemel girişine rastlayacağımızı umuyoruz.
Çalışmalarımıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, kazı temsilcimiz Niğde Müzesi
görevlilerinden Arkeolog Yakup Ünlüler’e, Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne ve
bu müzelerdeki değerli arkadaşlarımızın yaptıkları katkı ve destekleri için en
içten teşekkürlerimizi ekip olarak sunarız.
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Çizim 1: Tarsus-Gözlükule doğu tepesinde yer alan beş açmada açığa çıkarılan Erken
İslâmî Döneme ait kalıntılar. Açmalar kuzeyden güneye ve batıdan doğuya
olarak, C7 16, C7 17, C7 06, C7 07 ve B7 97. Ölçümler: Uğur Girişken, Nevzat
İncealtın, Doğa Demirtaş. Çizim: Göze Üner ve Emrah Yergin.
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Çizim 2: Erken İslâmî Döneme ait kalıntılar: ortadaki köşeli gölgeli alan,yaklaşık
boyutu gri işaretlenen büyük binayı tahrip eden köşeli çukurdur. Ölçümler:
Uğur Girişken, Nevzat İncealtın, Doğa Demirtaş. Çizim: Göze Üner ve
Emrah Yergin.
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Çizim 3: Belirlenen hayvan türlerinin belirlenebilen örneklerin
sayısına göre (NIS) ve belirlenebilen örneklerin
ağırlığına göre (WIS) dağılımı. Hazırlayan: Dr. Lubna
Omar.

Çizim 4: C7 16, C7 17 ve C7 06 açmalarında ele geçirilen
Helenistik-Roma Dönemine ait yapı kalıntıları.
Ölçümler: Uğur Girişken, Nevzat İncealtın, Doğa
Demirtaş. Çizim: Göze Üner ve Emrah Yergin.
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Çizim 5: C7 17, C7 07 ve B7 97 açmalarında ele geçirilen Prehistorik katmana ait yapı
kalıntıları. Gölgeli zemin prehistorik katmanı, beyaz zemin ise daha geç
evrelere ait katman ve çukurları işaret eder. Ölçümler: Uğur Girişken,
Nevzat İncealtın, Doğa Demirtaş. Çizim: Göze Üner ve Emrah Yergin.
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Çizim 6: M.Ö. ikinci binyılın son yüzyıllarına tarihlenen çöp çukurlarında
ele geçirilen bazı Hitit tipi astarsız tabak, çanak, boyunlu ve
boyunsuz çömlekler. Çizim: Dr. Elif Ünlü.

Çizim 7: M.Ö. ikinci binyılın son yüzyıllarına tarihlenen çukurların içine
açıldığı tabakada ele geçirilen tek kulplu ufak matara, çömlek
oturtulan bir altlık ve adak kapçıkları. Çizim: Dr. Elif Ünlü.
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Çizim 8: Höyüğün doğu tepesinde, yeni topoğrafik harita üzerinde yeri
belirlenen 5 açmamızın Goldman’ın yayınladığı plan ile üst üste
oturtulması sonucunda söz konusu açmaların Geç Tunç II a dönemine
ait anıtsal yapı ile ilişkisi. Çizim: Mimar Göze Üner.

Resim 1: C7 06 açması; Ortaçağ
katmanında açığa çıkarılan
oval yapılı, iki gözlü, taş kubbeli
fırın.
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Resim 2:		C706 açması; Ortaçağ katmanında açığa çıkarılan üst yapısında kat kat
kiremit tuğlaların kullanıldığı fırın kalıntısı.

Resim 3: Abbasî Dönemine ait kemikten
yapılmış küçük bir kafa.
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Resim 4: Abbasî Dönemine ait mavi camdan yapılmış bir vantuz.

Resim 5: Bizans kurşun mührü, M.S. 1137-1156.
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Resim 6: Sol taraf: C7 17 açmasının Helenistik-Roma katmanında açığa çıkarılan iki gözlü
fırın kalıntısı. Sağ üst: Pişmiş topraktan yapılmış ve muhtemelen adak olarak
kullanılmış komedi maskesi fragmanı.

Resim 7: M.Ö. ikinci binyılın son yüzyıllarına tarihlenen çöp çukurlarından birinde ele
geçirilen Hitit tipi astarsız tabak ve çanak fragmanlarından örnekler.
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LAGİNA 2010 YILI ÇALIŞMALARI
Ahmet A. TIRPAN*
Aytekin BÜYÜKÖZER
2010 yılı kazı çalışmalarına 20 Temmuz-7 Eylül tarihlerinde Lagina Hekate
Kutsal Alanı’nda devam edilmiştir.
Kazı çalışmaları, Selçuk Üniversitesi’nin sınırlı desteklerinin yanı sıra,
ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından maddî
olarak desteklenmiştir. Ekipte Selçuk Üniversitesi başta olmak üzere, 7 ayrı
üniversiteden öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler yer almışlardır.1 Kazı
çalışmalarına; Samsun Müzesi’nden Uğur Akyüz Bakanlık Temsilcisi olarak
katılmıştır.

1 Lagina Hekate Kutsal Alanı Çalışmaları
Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda (Resim: 1-Çizim: 1) temizlik, kazı ve
çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmaları kapsamında,
Kuzey Stoa’da önceki yıllarda başlayan çalışmalara devam edilmiştir. Kuzey
Stoa dışında Batı Stoa’nın batı duvarı üzerinde önceki yıllarda tespit edilen
girişlerin olduğu bölümde çalışmalara başlanmıştır.
*

1

Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Konya/TÜRKİYE. (ahmettirpan1@yahoo.com)
Arş. Gör. Aytekin BÜYÜKÖZER, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Konya/TÜRKİYE (aytekinbuyukozer@hotmail.com)
Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çobanoğlu; Yrd.
Doç. Dr. Yusuf Kılıç, Öğr. Gör. Dr. Selda Özgün Cirtil, Dr. Murat Aydaş, Arş. Gör. Aytekin
Büyüközer, Arş. Gör. Zeliha Gider, Arş. Gör. Makbule Ekici, Uzm. Serkan Topaloğlu, Jeolog
Didem Çobanoğlu, Arkeologlar Haluk Yalçınkaya, Halime Aslan, Özge Böker, M. Tuncay
Özdemir, Mustafa Kağıtçı, Abdülaziz Demirel, Fatma Güllü, İbrahim Ceylan, Konservatör
Ufuk Denizli; Restoratör Nuray İlik; Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Bölümü Öğrencileri;
Gökhan Tekin, Sercan Yayla, N. Emre Daylan, Emine Dönmez, Gürbüz Güler, Güliz Nişancı,
Fuat Selçuk, Ümmügülsüm Avcı, Duygu Şahin, Gamze Bozkurt, Ali Şiraz, Fatih M. Tekeli,
Soner Özmen, Yiğit Kılıç, Alpago G. Güzel, Tuğba Ünver, Seçil Kaymaz, Merve Ulu, Seray
Ayaz, Serkan Akdemir, Muhterem Bayram Barut, Aysun Metinöz, Melike Şahin, Yasin
Bayram, Serdar Bağlıbel, Tolga Koç, Emre Işık, Betül Elbir, Dolunay Tüzün, Yeliz Yağcı.
Katkıları olan tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz.
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Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında 2009 yılı kazı sezonunda
başlanan moloz nitelikteki mermer parçalar ile bezemeli küçük mermer
parçaların tasniflenmesi işlemine devam edilmiştir. Bu parçalar kutsal alanın
güneyinde yer alan boş araziye tasnif edilmiş, böylece gelecek yıllarda kazısı
yapılacak alanlar boşaltılmıştır.
Kutsal alanın güneyinde yer alan Kutsal Havuz’un su kaynağında da
temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Devşirme malzemelerle
sınırlandırılmış olan pınar ve çevresinde bulunan yabanî otlar ve dağınık
hâldeki taşlar temizlenmiştir. Pınarın çevresindeki devşirme malzemelerden
oluşan ve devrilmek üzere olan duvarlar sağlamlaştırılmış, ayrıca suyun
havuza akışını sağlayan kanal temizlenmiştir.

1.1. Kuzey Stoa
2010 yılı kazı çalışmaları ağırlıklı olarak Kuzey Stoa’da devam etmiştir.
Önceki yıllarda Kuzey Stoa’nın batısında Batı Stoa ile birleştiği kuzeybatı
köşesinde ve doğusunda Doğu Stoa ile birleştiği kuzeydoğu köşesinde
kazılar yapılmıştı. Batı Stoa ile Kuzey Stoa’nın birleştiği kuzeybatı köşesinden
itibaren yapılan çalışmalarda Kuzey Stoa’nın büyük bir bölümü kazılmış ve
stoanın doğuya yakın bir bölümünde 31 x 9 m. ölçülerindeki bir alanın kazısı
tamamlanamamıştı. 2010 kazı sezonunda Kuzey Stoa’da bu alanın kazısı
tamamlanmıştır (Resim: 2-Çizim: 2).
Koranza kapısından doğuya doğru 31 metrelik kısmı kazılarak nef kısmı
tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). I planlı tek nefli ve tek katlı olan
Kuzey Stoa’nın nef derinliği 6,80 metredir. Batıdan doğuya doğru devam
eden çalışmalarda stoanın bu yıl kazılan 31 metrelik bölümünün batıya oranla
epeyce tahribata uğradığı görülmüştür. Batıda büyük oranda korunan ve
in situ bulunan orthostat bloklarının doğuda bir kısmının deprem etkisiyle
düşmüş olduğu, bir kısmının ise yerlerinden sökülerek başka yapılarda
devşirme malzeme olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Kuzey Stoa’nın ön cephesinde iki basamaklı bir alt yapı bulunmaktadır.
Stylobat blokları üçüncü basamağı oluşturmaktadır. Batıda sağlam olarak
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açığa çıkarılan stylobat bloklarının, Koranza Kapısı’nın bulunduğu stoanın
orta kısmından itibaren doğuya doğru yerlerinden sökülmüş oldukları tespit
edilmiştir. Alt yapının Kuzey Stoa ile Doğu Stoa’nın birleştiği bölümde ise
ancak 1. krepis seviyesinde korunageldiği görülmektedir. Bu tabakada yoğun
olarak görülen mermer yongalar tahribatı belgeler niteliktedir.
Kuzey Stoa’da yapılan kazı çalışmalarında stoaya ait mimarî bloklar doğu
tarafta depremde düştüğü şekilde tespit edilmiştir. Koranza kapısının hemen
doğusundaki alanda ise sütun tamburları ve üst yapı elemanlarının bir
kısmı stoanın krepis blokları üzerine gelecek şekilde toplandığı görülmüştür
(Resim: 4). Bu durum alanın günümüze yakın bir dönemde tarımsal amaçlarla
kullanılmasına bağlı olarak alan açma çabasıyla ilişkilidir. Depremle düşen
ve bir kenara toplanan bu bloklar gerekli belgeleme çalışmalarının ardından
bulunuş sırasına göre üst yapı elemanlarıyla birlikte stoanın ön tarafındaki
alana orijinaline uygun şekilde tasnif edilmiştir.
Kuzey Stoa’nın Dor düzeninde inşa edilen ön cephesi Toskana tipi
kaideler üzerinde yükselmektedir. Batıda yapılan çalışmalarda bu kaidelerin
bir kısmı bulunmuşken 2010 yılı çalışmalarında kaide bulunamamıştır. Aynı
şekilde kırık bir parça dışında sütun başlığı da bulunamamıştır. Bu durum
doğudaki dolgu tabakasının daha az olmasıyla birlikte mimarî blokların
büyük bir kısmının yüzeyde görülmesi buna bağlı olarak da kaide ve başlık
gibi kolay taşınabilen mimarî elemanların yakın döneme kadar taşınmasıyla
açıklanabilir.
Stoanın batı ve doğusu arasında işçilik bakımından da çeşitli farklılıklar
söz konusudur. Batı kısmında mimarî bloklar ve orthostat blokları üzerindeki
ince işçilikler tamamlanmışken, doğu kısmında yarım kalmış işçilikler göze
çarpmaktadır. Özellikle basamak blokları ve orthostat blokları üzerinde
yarım kalmış işçilikler net olarak görülebilmektedir.
Alanda ortaya çıkan mimarî elemanların incelenmesiyle bloklar arasında
bazı mimarî farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. Bazı korniş blokları
üzerinde bulunan mutulus plâkalarında 2 tanesinin 0,30 m. orta kısımda
olan mutulus plâkasının ise 0,25 m. olması benzerine ender rastlanan
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örneklerdendir. Ustanın mutulus plâkalarını bu şekilde işlemesinin sebebi
kornişin altına gelen trigliph-metop bloğuna uyum sağlaması ve simetriyi
yakalama uğraşıdır. Ayrıca bu alanda bulunan arşitrav bloğu üzerindeki
regula gutta bölümünde guttaların 5 adet olduğu tespit edilmiştir. Kuzey
Stoa’daki arşitravların genelinde 6 gutta varken birkaç tane arşitrav bloğunda
5 gutta olması şaşırtıcıdır. Bunun nedeninin ise yine simetriyi yakalama çabası
olduğu düşünülmektedir.
Önceki yıllarda yapılan kazılar sonucunda Kuzey Stoa’nın ölçüleri, düzeni,
inşa evresi ve geç dönem kullanımları ile ilgili tespitler yapılmıştır. Bu tespitlere
göre restitüsyon önerisi de hazırlanmıştır. Ancak özellikle sütun yüksekliği ve
kullanılan tambur sayısı ile ilgili öneriler yapılmış olmasına karşın net verilere
ulaşılamamıştır. Bu yılki çalışmalar bu sorunların çözümüne yönelik önemli
sonuçlara ulaşılmıştır. Kuzey Stoa’nın Doğu Stoa ile birleştiği kuzeydoğu
köşesine yakın bir alanda yapılan çalışmalarda üç sütun depremle düştüğü
şekilde açığa çıkarılmıştır (Resim: 5-6). Burada yapılan çalışmalar sonucunda
sütunların üç tamburdan oluştuğu anlaşılmıştır. Alt tamburlar altta yivsiz,
üstte ise İonik yivli devam etmektedir2. Tambur yükseklikleri kendi içlerinde
değişiklik göstermekle birlikte, sütun yüksekliği 4,375 m. olarak ölçülmüştür.
Sütun yüksekliği, başlıkla birlikte 4,59 metredir. Bu ölçülere Toskana tipi
kaideler de eklendiği zaman toplam yükseklik 4,85 m.ye ulaşmaktadır.
Depremle düştüğü şekilde kalan bu alanda, sütunların yanı sıra arşitrav,
triglif-metop ve korniş blokları düştüğü şekliyle açığa çıkarılmıştır. Üst
yapı elemanlarına bakıldığında, stoanın batısında görülen mimarî bloklar
göre bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıkların bir kısmı usta
farklılığı ile açıklanabilirken, bazılarında dönemsel farklılıklar olabileceği
düşünülmektedir.
2009 yılında yapılan çalışmalarda stoanın nef kısmında, batıdaki geç
dönem A mekânından itibaren zeminde yoğun çatı kiremidi parçaları
2

Kullanım yüksekliği olarak adlandırılan yivsiz kısmın yapılmasında amaç, sütunlar
arasındaki geçişler sırasında arrislerin ve yine bu çarpmalardan dolayı kişilerin zarar
görmesini engellemektir. J. J. Coulton, The Architectural Development of the Greek Stoa, Oxford,
1976, 112-113.
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açığa çıkarılmıştı. 2010 yılında nef kısmında yaptığımız çalışmalarda çok
parçalara ayrılmış çatı kiremitlerinin devam ettiği görülmüştür. Stroter
ve kalypterlerden oluşan bu yıkıntı arasında farklı olarak opaionlu kiremit
parçaları da bulunmaktadır. Kazı çalışmalarında tümlenebilen bir kalypter
açığa çıkmıştır. 0,72 m. uzunluğunda, 0,22 m. genişliğinde olan kalypterden
hareketle stroterlerin de 0,72 m. uzunluğunda olduğunu söylenebilir.

1.1.1 Anıtsal Heykel Kaideleri
Kuzey Stoa’daki kazılarda anıtsal heykel kaidelerine ait mimarî kalıntılar
ile bu heykel kaidelerine ait yazıtlı ve yazıtsız mimarî bloklar bulunmuştur.
Heykel kaideleri birbirinden bağımsız 2 farklı podyum sırası üzerinde
bulunmuşlardır. Bulunan bu podyum sıraları, 2009 yılındaki çalışmalarda
açığa çıkarılan heykel kaidelerinden farklı olarak krepislerin üzerine
oturtulmuş durumdadır. 2 sıra hâlinde uzanan podyumların birincisi 7,50
m. uzunluğundadır. Bu podyum üzerinde 3 heykel kaidesi bulunmaktadır
(Resim: 7).
1. Podyum 1 No.lu Heykel Kaidesi: Platformun batısında yer almaktadır.
Doğrudan platform üzerine yerleştirilmiş ve sadece toikhobat bloğu
korunagelmiştir. Dört cephesine profil işlenen toikhobat 1,30 m. uzunluğunda,
0,90 m. genişliğinde, 0,36 m. yüksekliğindeki tek bir bloktan oluşmaktadır.
Üst kısmı anathyrosisli olan heykel kaidesinde 2 adet zıvana yuvası
bulunmaktadır. Batı zıvana yuvası 5,5x4,5 cm. ölçülerinde olup derinliği 4
santimetredir. Kaidenin üst yüzeyinin orta kısmı tahribata uğramıştır. Kırık
hâlde olan kaide 4 parçadan oluşmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda
toikhobat üzerine gelebilecek herhangi bir orthostat bloğuna rastlanmamıştır.
1. Podyum 2 No.lu Heykel Kaidesi:1. heykel kaidesinin hemen doğusunda
ve 1. heykel kaidesi gibi doğrudan platform üzerine yerleştirilmiş ve
sadece toikhobat bloğu korunagelmiştir. Toikhobat 1,43 m. uzunluğunda,
1,02 m. genişliğinde, 0,37 m. yüksekliğindeki tek bir bloktan oluşmaktadır.
Heykel kaidesi sağlam durumdadır. Bloğun dört tarafında da profil yerleri
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belirlenmişken işçiliklerin yarım kaldığı görülmektedir. Doğu ve kuzey
cephesinde ince işçilik yapılmamış, batı cephesinde ince işçilik yarım
bırakılmışken, güneyde ise ince işçiliğinin tamamen yapıldığı görülmüştür.
Çalışmalar sırasında, platformun güneyinde, bu heykel kaidesine ait
monoblok bir orthostat bloğu tespit edilmiş ve toikhobat bloğu üzerine
yerleştirilmiştir. 2009 yılı çalışmalarında bulunan orthostat bloklarının aksine
bu blokta yazıt görülmemektedir.
1. Podyum 3 No.lu Heykel Kaidesi: 3. heykel kaidesi 2. heykel kaidesinin
hemen doğusundadır. Ancak deprem etkisyle heykel kaidesi ve platform
güneye doğru kaymış durumda açığa çıkarılmıştır. Toikhobat 1,14 m.
uzunluğunda, 1,10 m. genişliğinde, 0,33 m. yüksekliğindeki tek bir bloktan
oluşmaktadır. Üzerinde kırık olan kaidenin, üst kısım kenarlarında ince yonu
vardır ve orta kısmı anathyrosislidir. Çalışmalar sırasında toikhobata ait
orthostat bloğuna rastlanmamıştır.
1. Podyum ile 2. Podyum arasında 1,85 metrelik boşluk vardır. Bu boşluk
stoanın bu kısmından nef kısmına geçiş için bırakılmış olmalıdır. Bu boşluktan
sonra 6,41 m. ölçülerinde olan 2. Podyum sırası uzanmaktadır (Resim: 8). Ancak
podyumun en son bloğunda görülen kenet yuvası podyumun doğuya doğru
devam ettiğini göstermektedir. 2. Podyum üzerinde 3 adet heykel kaidesi
bulunmaktadır ancak açığa çıkarılmış olan podyumda 2,94 metrelik kısımda
anathyrosisli bölüm görülmüş ve bu podyumda en az iki adet daha heykel
kaidesinin olabileceği düşünülmüştür. Kuzey Stoa’nın doğu köşesinde daha
önce açığa çıkarılmış olan devşirme heykel kaideleri bu ihtimali artırmıştır.
2. Podyum 1 No.lu Heykel Kaidesi: 2. Podyum üzerinde bulunan 1. heykel
kaidesi kare olup 1,00x1,00 m. ölçülerinde ve 0,26 m. yüksekliğindedir. Kare
plinthe üzerine daire formlu olan kaidenin üzerine de kare veya dikdörtgen
orthostat blokları yerine daire formlu bir blok gelmektedir. Çalışmalar
sırasında bu kaide üzerine oturacak bir blok tespit edilememiştir. Kaidenin
kuzeydoğu köşesi ise kırıktır.
2. Podyum 2 No.lu Heykel Kaidesi: 1. heykel kaidesinin hemen doğusunda
yer almaktadır. Doğrudan platform üzerine yerleştirilmiş ve sadece
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toikhobat bloğu korunagelmiştir. Dört cephesine profil işlenen toikhobat
bloğu 1,32 m. uzunluğunda, 1,08 m. genişliğinde, 0,28 m. yüksekliğindeki
tek bir bloktan oluşmaktadır. Çalışmalar sırasında, platformun güneyinde,
bu heykel kaidesine ait monoblok bir orthostat bloğu tespit edilmiş ve
toikhobat bloğu üzerine yerleştirilmiştir. Orthostat bloğunun alt kısmı kırık
durumdadır. Bloğun ön cephesinde 6 satırlık Grekçe yazıt bulunmaktadır.
Ancak blok yüzeyindeki aşırı tahribat nedeniyle epigrafik çalışmalar henüz
tamamlanamamıştır.
2. Podyum 3 No.lu Heykel Kaidesi: 2. heykel kaidesinin hemen doğusunda
yer almaktadır. Doğrudan platform üzerine yerleştirilmiş ve sadece toikhobat
bloğunun bir kısmı korunagelmiştir. 1.08 m. uzunluğuna sahip olan bloğun
genişliği alınamamaktadır. Yüksekliği ise 0,36 metredir. Yapılan çalışmalarda
bu kaideye ait orthostat bloğu tespit edilememiştir.
İlk olarak 2009 yılı kazı çalışmalarında tespit edilen ve 2010 yılı
çalışmalarında da devam eden anıtsal heykel kaidelerinin planlanması ve
mimarî düzeni Labraunda Tapınak Terası Kuzey Stoa ile benzerdir3. Benzer
bir düzenleme Klaros Apollon Kutsal Alanı’nda da görülmektedir4, Bu tür
uygulamanın en iyi bilinen örneği ise Priene Kuzey Stoa’dır5.

1.1.2 Kuzey Stoa’da Tespit Edilen Geç Dönem Düzenlemeleri
Kuzey Stoa’nın doğusunda yapılan çalışmalarda bazı geç dönem
düzenlemeleri ile de karşılaşılmıştır. Stoanın batı kısmına nazaran oldukça
basit ve küçük bir alanı kaplamaktadır. Nef kısmındaki çatı kiremitlerinin
bulunduğu alanda sadece güneydoğu köşesi temel seviyesinde korunmuş
olan bir yapı tespit edilmiştir. Diğer duvarlar tamamen tahribat görmüş
olmakla birlikte mekânın kuzey duvarı olarak orthostat blokları kullanılmış
olmalıdır. Yapının temel seviyesinde koruna gelen güneydoğu köşesi irili
3
4
5

P. Hellström, Labraunda:Karya Zeus Labraundos Kutsal Alanı Gezi Rehberi, İstanbul, 2007, 106-109.
N. Şahin, Klaros Apollon Bilicilik Merkezi ,İstanbul, 1998, 31-36, Res. 15-17.
Th. Wiegand-H. Schrader, Priene, Berlin, 1904, 192-203, Fig. 187-189; F. Rumscheid, Priene:
“Küçük Asya’nın Pompeisi”, İstanbul, 2000, 70-78, Res. 56-61.
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ufaklı moloz taşlardan inşa edilmiştir. Birleştirici malzeme olarak çamur harç
kullanılmıştır. Mekânın batı kısmında nef içerisine daha sonradan getirilmiş
olan 09KS146 envanter numaralı sütun tamburunun güneydoğusunda 3
adet pithosa ve bir adet geniş ağızlı kapa rastlanmıştır. Pithoslar in situdur
ve biri dik şekilde zemine yerleştirilmiştir. Dik şekilde konulan pithos sıvı
depolamak için kullanılmıştır. Sütun tamburunun kuzey tarafında ise geç
dönem yapısına ait zemine rastlanmıştır. Kuzey Stoa’nın doğu kısmında geç
dönem düzenlemelerine ait başka bir veri ele geçirilmemiştir.

1.1.3 Sonuç
Kuzey Stoa’da yapılan kazı çalışmalarında 59 adet eser bulunmuştur.
Bunlardan 3 adedi pişmiş toprak ağırlık (10LKS-AG01-10LKS-AG03), 3
adedi bronz obje (10LKS-B01-10LKS-B03), 5 adedi demir obje (10LKS-D0110LKS-D05), 1 adet gümüş çivi (10LKS-G01), 1 adet mermer adak steline
ait parça (10LKS-M01), 1 adet pişmiş toprak kandil (10LKS-PT01), 44 adedi
sikke (10LKS-S01-10LKS-S44) ve 1 adedi ise terrakotta parçasıdır (10LKS-T01)
(Resim: 32-33).
Kuzey Stoa’daki kazı çalışmalarında bulunan 44 adet sikkeden 14 tanesi
Hellenistik, 29 tanesi Roma, 1 tanesi Bizans Dönemine tarihlenmektedir
(Resim: 34-35). Roma Dönemine tarihlenen sikkelerin çoğunluğu M.S. 3.
ve 4. yy.a aittir (Resim: 36). Sikkelerin özellikle M.S. 4. yy.da yoğunlaştığı
görülmektedir. Stoadaki kazı çalışmalarında, depremde düştüğü şekli ile
korunan mimarî blokların altındaki dolgu toprağın kazısında bulunan
sikkelerin tamamı M.S. 365 yılında yaşanan depreme işaret etmektedir. Kazısı
büyük ölçüde tamamlanan Kuzey Stoa’nın 2009 yılı çalışmaları sonucunda da
sikkelerin büyük çoğunluğunun M.S. 4. yy.a ait olduğu tespit edilerek Kuzey
Stoa’nın kullanımının M.S. 365 yılı depreminden sonra sona erdiği yönünde
bir sonuca ulaşılmıştı. Bu yıl tamamlanan kazılarda ele geçirilen bulgular
2009 yılı çalışmalarında elde edilen sonucu destekler niteliktedir. Sonuç
olarak M.S. 365 yılında yaşanan depremin ardından Kuzey Stoa’nın kullanımı
sona ermiş, ancak geç dönem düzenlemelerinden de anlaşılacağı gibi, kutsal
alanda yaşam devam etmiştir.
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1.2 Dükkânlar
Önceki yıllarda, Batı Stoa’nın kuzeybatı köşesinde yapılan çalışmalarda,
stoanın arkasını sınırlandıran batı duvarı üzerinde stoanın nef kısmına bakan
3 giriş tespit edilmişti (Resim: 9) 6. Bu girişlerin, ölçülerinin ve aralarındaki
mesafelerin birbirine eşit olması nedeniyle bunların birer dükkân sırasına ait
olabileceği düşünülmüştür. 2010 yılı kazı sezonunda girişlerin bulunduğu
alanda buradaki mekânların işlevini belirleyebilmek ve batısındaki alanla bir
bağlantısı olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla kazı çalışması yapılmış
ve kuzeybatı köşeden itibaren iki dükkânın kazısı tamamlanmıştır. Konumları
nedeniyle kuzeybatı köşede yer alan ilk mekâna “Dükkân 1”, güneyindeki
ikinci mekâna “Dükkân 2” denmiştir.
Dükkân 1, 7,80 x 5,20 m. ölçüleriyle dikdörtgen bir plana sahiptir (Resim 1011-Çiz. 3). Giriş kısmı 1,985 m. genişliğe sahip olup Batı Stoa’nın nef kısmına
bakmaktadır. Dükkânın kuzey ve batı duvarları 0,90 m. kalınlığındadır.
Dükkân 2 ile arasındaki bölme duvarı ise 1 m. kalınlığındadır. Dükkân 2, 5,20
x 5,20 m. ölçülerinde, kare plana sahiptir (Resim: 10-11-Çizim: 3). Giriş kısmı
Dükkân 1 ile aynı ölçülere sahip olup Batı Stoa’nın nef kısmına bakmaktadır.
Kare planlı olması dışında Dükkân 1 ile aynı mimarî özelliklere sahiptir.
Duvarlar altta 0,90 m. yüksekliğinde orthostat sırası ile başlamaktadır.
Orthostat bloklarından batı dış cepheye bakanları in situ tespit edilmişken
dükkânın içine bakan bloklar iç kısma doğru devrilmiş şekilde bulunmuştur.
Orthostat seviyesinin üstünde isodomik tarzda duvar örgüsü devam
etmektedir. Üst yapı ise Dor düzenindedir (Resim: 12). Arşitrav bloklarının
tamamı duvar arşitravıdır. Triglif-metop bloklarının ölçüleri de stoalarda
kullanılanlarla farklıdır. Bu nedenle burada açığa çıkan üst yapı elemanları
mekânların ön cephesine ait olmalıdır.
Çalışmalar sırasında dükkânların birbirleriyle bağlantısını sağlayan ikinci
girişler tespit edilmiştir. Dükkân 1 ile Dükkân 2 arasındaki giriş, her iki dükkân
arasındaki bölme duvarını ortalar şekilde açılmış, 2,14 m. genişliğindedir.
Dükkân 2’nin güneyde henüz kazısı yapılmamış olan dükkâna da bir giriş
6

A. A. Tırpan-B. Söğüt, “Lagina ve Börükçü 2006 Yılı Çalışmaları”, 29. KST-III, 2008, 392-393.
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tespit edilmiştir. Bu giriş güneydoğu köşeye yerleştirilmiş olup genişliği 1,26
metredir. Dükkânların Batı Stoa’nın batısında bulunan alanla, en azından iki
dükkânın kazısı sonrasında, bir bağlantı olmadığı görülmüştür.
Kazı çalışmalarında dükkânların her ikisinin de Erken Bizans Döneminde
kullanım gördüğü tespit edilmiştir. Gerek dükkânların içinde gerekse
Dükkân 1’in batı duvarının hemen dışında açığa çıkarılan pithoslar ve dükkân
içerisindeki düzenlemeler Erken Bizans Dönemindeki kullanıma işaret
etmektedir. Geç Dönem kullanımları nedeniyle dükkânların orijinalinde
işlevlerini belirleyebilecek veriler elde edilememiştir. Ancak mekânların
boyutları ve kaliteli duvar işçilikleri dikkate alındığında kutsal alandaki
şenliklerde verilen ziyafetler için kullanılmış olduğu düşünülmektedir.
Kazılarda elde edilen veriler, dükkân olarak veya ziyafetler için kullanıldığı
düşünülen bu mekânların M.S. 4. yy.da kullanım gördüğü yönündedir.
Ancak genel planlama açısından Batı Stoa ile birlik içinde olan mekânların
duvarlarındaki kaliteli işçilik, Batı Stoa ile çağdaş olduğunu göstermektedir.
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Resim 1: Lagina Hekate Kutsal Alanı

Çizim 1: 2010 yılı kazıları sonrası Lagina Hekate Kutsal
Alanı’nın planı
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Resim 2: Kuzey Stoa’da kazısı yapılan alan

Çizim 2: Kuzey Stoa’da kazısı yapılan alan
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Resim 3: Kuzey Stoa’nın kazı sonrası durumu

Resim 4: Kuzey Stoa’da krepisler üzerine
toplanmış mimarî bloklar
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Resim 5: Depremle düştüğü şekilde
korunmuş sütunlar

Resim 6: Depremle düştüğü şekilde korunmuş sütunlar ve üst yapı elemanları
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Resim 7: 1. Podyum anıtsal heykel kaideleri

Resim 8: 2. Podyum anıtsal heykel kaideleri
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Resim 9: Dükkân sırasının kazı öncesi durumu

Resim 10: Dükkân sırasının kazı sonrası durumu
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Resim 11: Dükkân sırasının kazı sonrası durumu

Resim 12: Dükkânların üst yapısında kullanılan Dorik mimarî elemanlar
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Çizim 3: Dükkânların taş planı
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FİLYOS-TİOS 2010 YILI KAZISI
Sümer ATASOY*
Şahin YILDIRIM
2010 yılı Filyos-Tios kazısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün, T.C. Zonguldak Valiliği İl Özel
İdare Müdürlüğü’nün destekleri ile gerçekleştirilmiştir.1
2010 yılı kazı çalışmaları antik tiyatro ve akropolde bulunan kilise
çevresinde gerçekleştirilmiştir.

I. ANTİK TİYATRO ÇALIŞMALARI
Antik Tios kentinin kuzeydoğu girişinde bulunan tiyatroda ilk arkeolojik
kazılar 2007 yılında yapılmıştı. Ancak hem tiyatronun oldukça geniş bir alanı
kaplaması hem de çok uzun yıllar boyunca caveasına hafriyat atıklarının
doldurulmasından dolayı kazısı tamamlanamamıştı.
M.S. II. yüzyıla tarihlendirdiğimiz tiyatro, yaklaşık olarak 2 dönümlük bir
alanı kaplamaktadır. Tek bir diazomaya sahip olan bu tiyatronun oturma
sıralarının oldukça büyük bir bölümü sökülmüş durumdadır. Oturma sırasına
*

1

Prof.Dr. Sümer ATASOY, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Karabük/TÜRKİYE. sumerata@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr.Şahin YILDIRIM,Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Karabük/TÜRKİYE.
Sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ile DÖSİMM’e , Zonguldak Valisi Sayın Erdal Ata’ya, Zonguldak İl Kültür
ve Turizm Müdürü Zekai Kasap ve Şube Müdürü Kürşat Coşkun’a, Zonguldak Valiliği İl
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Yılmaz, Hande Elif Hergün, Müge Taç, Serkan Yüksel ve Begüm Tuba Ataç’tan oluşmuştur.
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ait birçok taşı Filyos’taki ve çevre köylerdeki evlerin temellerinde görmek
mümkündür. Tiyatronun skene binası ise tamamen yıkılmış durumdadır.
Ayrıca hemen tiyatronun üstünden geçen bugünkü Filyos-Çaycuma karayolu
da antik tiyatroyu oldukça tahrip etmiştir (Resim: 1).
20 Temmuz 2010’da başlayan çalışmalarda önce ot ve yüzey temizliği
yapıldı. Birkaç gün süren temizlik çalışmalarından sonra tiyatronun
kuzeydoğusu ile güneybatısında plan kareler oluşturularak kazılara başlandı.

I.A TİYATRONUN KUZEYDOĞUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
02.08.2010 tarihinde tiyatronun cavea bölümünün kuzeydoğusunda
başlatılan çalışmalar Ağustos ayının sonuna kadar devam etmiştir. Büyük
olasılıkla bir deprem ya da oldukça büyük bir toprak kayması sonucunda
meydana gelmiş bir tahribattan ötürü, tiyatronun bu bölümü, neredeyse
tamamen yıkılmış durumdadır (Resim: 2, Çizim: 1).
Bu bölümde yapılan çalışmalar sırasında tiyatronun parados çıkışlarından
birisi olduğunu düşündüğümüz yerde büyük bir tonoza ait büyük taş bloklar
ortaya çıkarılmıştır. Zamanla bu parados bölümünün üst tonoz örtüsünün
çöktüğü ve tahribat görmüş olan tonoz parçalarının bir bölümünün de
buradan taşınarak farklı alanlarda kullanıldığı tespit edilmiştir.
Tiyatronun kuzeydoğusunda bulunan caveanın oturma sıralarının temelleri
güneybatıdaki bölümün aksine yan yana ve üst üste inşa edilmiş tonozlardan
meydana getirilmiştir. Bunun nedeni bu bölümde caveanın yarım daire
formunu sağlayabilmektir. Tiyatronun sırtını yasladığı doğal yamacın eğimi
bu bölümde kesilmektedir. Roma Çağı mimarları bu durumu göz önünde
bulundurarak kuzeydoğuda farklı bir mimarî yapım tekniği uygulamışlardır.
Tiyatro caveası ne yazık ki çok uzun yıllar boyunca beldenin çöp ve
hafriyat artıklarının atıldığı bir yer olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı, bazı
noktalarda dört metreye varan dolgu tabakalarıyla karşılaşılmıştır. Bu durum
bu bölümdeki çalışmaların oldukça yavaşlamasına neden olmuştur (Resim: 3).
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Antik tiyatronun sırtını dayandığı yamaç, Tios antik kentinin nekropol
alanıdır. Geçen sene bu alanda belediyenin gerçekleştireceği yol genişletmesi
çalışmaları için yapılan arkeolojik kazıda birtakım mezarlar dağınık hâlde
ortaya çıkarılmıştı. Bu sene de tiyatronun kuzeydoğu ucunda gerçekleştirilen
kazı çalışmalarında hafriyat atıklarının hemen altında bulunan kültür
tabakasında dağınık hâlde insan iskeletleri ve kırık unguentarium parçalarından
oluşan mezar hediyeleri ile karşılaşılmıştır (Resim: 4).
Tiyatronun kuzeydoğu köşesinde yıkılan paradosun arka bölümünde de
kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu bölümde bulunan ve tiyatronun dış duvar ve
tonoz duvarlarını oluşturan taşların, bosajlı duvar örgüsüne sahip olduğu
görülmüştür.
Bu alanın tiyatronun kullanımının sona erdiği tarihten sonra işlev
değiştirdiği görülmüştür. Geç Antik Çağ’da olasılıkla M.S. XII-XIII. yüzyıllarda
tıpkı akropolde de görüldüğü üzere tiyatro, farklı amaçlarla kullanılmıştır.
Bu mekânda pişmiş toprak kaplar in situ bulunmuştur.
Dikdörtgen bir mekân olarak kullanılan paradosun duvarları geometrik
motifli fresklerle bezenmiştir. Bu geometrik motifli fresklerin paralellerine
akropolde bulunan Bizans kilisesinde de rastlanmıştı (Resim: 5).
Paradosta bulunan freskler,

yapılan restorasyon ve konservasyon

çalışmasından sonra jeotekstille kapatılarak koruma altına alınmıştır.

I.B TİYATRONUN GÜNEYBATISINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Tiyatroda çalışma yapılan alanlardan bir tanesi de güneybatıda
bulunmaktadır. Caveanın bu bölümünün hemen yakınından Filyos-Çaycuma
karayolu geçmektedir.
Bu karayolunun bir bölümü tiyatronun caveasının üzerinden geçmektedir.
Bundan dolayı caveanın bu bölümünde bir çalışma yapılamamıştır. Yolun
güneyinde yapılan çalışmalarda yüzey tabakasının hemen altında oturma
sıralarının temelleri ile karşılaşılmıştır. Bu alanda bulunan bütün oturma
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sıraları sökülmüş durumdadır. Sökülen oturma sıralarından birkaç tanesi
orkestra ve tiyatronun güneybatı ucunda dağınık hâlde durmaktadır.
Tiyatronun oturma sıralarından üst sıralarda yer alan bir bölümünün
1950’li yıllara kadar görünür durumda olduğu, bu yıllarda gerekli koruma
önlemlerinin alınamamış olmasından dolayı yöre halkı tarafından bu taşların
sökülerek yeni yapılan evlerin temellerinde kullanıldığı görülmüştür.
Tiyatronun güneybatısında görülen taş sıraları oturma sıralarının temelleridir
(Resim: 6).
Tiyatronun güneybatısındaki bölümde yer alan kerkidesler, tiyatronun
kuzeydoğusundaki bölümünün aksine tonozlar üzerine değil, ana toprak
üzerine, diazomanın hemen üstünde, diazomaya dik ve belirli aralıklarla
örülmüş duvarların üzerlerine uzun taş blokların dizilmesi suretiyle
oluşturulmuştur. Diazomayı dik kesen bu duvarların ayrıca birer sıra ara
bırakılarak kerkidesleri bölümlendiren merdivenler olarak kullanıldığı da
görülmüştür (Resim: 7, Çizim: 2).
Oturma sıralarının temellerini oluşturan bu duvarlar birbirlerine yakın
aralıklarla inşa edilmiştir. Bu taş sıralarının hem üstlerinin hem de aralarının,
yapının kullanım şeklini değiştirmek amacıyla büyük olasılıkla Bizans
Çağında kireç harçla örülmüş moloz taşlarla oldukça büyük bir duvar hâline
getirildiği görülmüştür (Bkz. Resim: 6). Bu söz konusu duvarın, tiyatronun
güneybatısında bulunan parseldeki yapı kalıntısıyla alakalı olduğu
düşünülmektedir.
Tiyatronun güneybatısında gerçekleştirilen kazılar sonucunda tiyatronun
analemna duvarının bir bölümü ve bu alanda yer alan kerkideslerin temelleri
diazoma hattına kadar ortaya çıkarılmıştır.

I.C TİYATRONUN ORKESTRASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Orkestra ilk olarak 2007 yılında kazılmıştır. Bu yıl orkestrada sadece ince
bir temizlik yapılmıştır. Tios antik kentinin Karadeniz Bölgesi’nde olması ve
bol yağış alması buradaki bitki örtüsü üzerinde oldukça etkili olmuştur.
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Orkestrada yapılan ince temizlik sonrasında paraleline 2009 yılında
yapılan TS-09.01 açmasında da rastlanan yangın tabakasına rastlanmıştır.
Bu yangın tabakasından çok miktarda Roma Çağına tarihlendirilen pişmiş
toprak kap parçası, kandiller, bronz küçük heykel parçaları ve bronz sikkeler
çıkarılmıştır. Ayrıca skene binasının taban döşemelerinden birkaçı burada in
situ bulunmuştur (Resim: 8, Çizim: 3).
2010 yılında ayrıca antik tiyatro ve limanda kapsamlı bir rölöve çalışması
da yaptırılmıştır (Çizim: 4, Çizim: 5). Gelecek yıllarda yapılacak çalışmalar bu
planlara işlenecektir.

II.AKROPOLDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlk kazı çalışması 2007 yılında akropolde başlatılmıştı. Bu sene çalışmalar,
sadece Bizans Çağı kilisesinde yürütülmüştür. 2009 yılında oldukça büyük
bir bölümü ortaya çıkarılan bu kilisenin naosunda bulunan ve geçen sene
açılmamış olan mezarların bir bölümü açılmıştır (Resim: 9).

III.HÂLİHAZIR VE JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan bir tanesi de antik kentin
yayılım alanlarını tespit etmek ve kentin detaylı bir planını çıkarmak amacıyla
yapılan hâlihazır çalışmasıdır.
Uydu teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmaların sonucunda kentin
ayrıntılı bir master planı çıkarılmıştır.
2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan bir diğeri de jeofizik
araştırmasıdır. Özellikle tiyatro ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla
tiyatronun yayılım alanları net bir şekilde tespit edilmiştir (Resim: 10).
2010 yılı çalışmaları yapılan jeofizik çalışması ve kazı evinde yapılan etüt
çalışmalarının da sonlanmasıyla birlikte 7 Eylül 2010 günü sona erdirilmiştir.
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Çizim 1: Antik tiyatronun güneybatısında bulanan kerkides temelleri.

Çizim 2: Antik tiyatronun kuzeydoğusunda yer alan caveanın planı.
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Çizim 3: Antik tiyatronun skene binasının planı.

Çizim 4: Antik tiyatronun planı.
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Çizim 5: Antik liman ve mendireklerinin planı.

Resim 1: Tios antik tiyatrosunun kazı yapılmadan önceki durumu.
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Resim 2: Antik tiyatronun kuzeydoğu bölümü.

Resim 3: Hafriyat ve çöp artıklarının atıldığı tiyatro caveası.

459

Resim: 4

Resim 5: Antik tiyatronun kuzeydoğusundaki paradosda bulunan fresk.
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Resim: 6

Resim 7: Antik tiyatronun oturma sıralarının temelleri ile merdivenler.
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Resim 8: Antik tiyatronun skene binası.

Resim: 9
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KURİKİ HÖYÜK ARCHAEOLOGICAL PROJECT 2010
A PRELIMINARY REPORT
Elif GENÇ*
Stefano VALENTINI
Anacleto D’AGOSTINO
Within the ILISU and HES Project, the Kuriki Archaeological Project is
conducted under the head of the Mardin Museum Directorate, and under the
auspices of Ministry of Culture and Tourism, General Directorate for Cultural
Heritage and Museums and supported by the General Directorate of State
Hydraulic Works (DSI). We thank all these institutions to have granted us the
permit for the archaeological work at Kuriki.
The excavation at Kuriki, in 2010, was performed between 7 July and 17
August. The 2010 excavation team was constituted by different University
faculties and students: Çukurova University, the Center for Ancient
Mediterranean and Near Eastern Studies (CAMNES), the University of
Florence, Cumhuriyet University (Sivas), and Dumlupınar University1. Belgin
Savaş, from the Alanya Museum of Antalya, was the representative for the
General Directorate for Cultural Heritage and Museums, and during the
season 32 workers from the Oymataş village dug with us on the site.
*

1

Asist. Prof. Elif GENÇ, Çukurova University, Department of Archaeology, 01330 Adana/
TURKEY.
Dr. Stefano VALENTINI, CAMNES (Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern
Studies)/ITALY.
Dr. Anacleto D’AGOSTINO, Department of Antiquity “G. Pasquali” University of Florence,
Piazza Brunelleschi 4, Florence/ITALY.
Assoc. Prof. Ayşen Açıkkol, Department of Anthropology, Cumhuriyet University-Sivas,
Assoc. Prof. Hülya Ölçer and Assist. Prof Ferdağ Çolak, Department of Biology, Dumlupınar
University-Kütahya, Archaeologist Birgül Yıldız, MA student Çağan Köse, BA students: Eren
Canca, Gökhan Mercimekçi, Eyüp Sevimlikurt, Yasin Çalı, Gizem Atlı, Dilara Akar, Hülya
Doğantuna, Department of Archaeology, Dumlupınar University, Restorer Abdurrahim
Culha, BA students: Marco Fraschi, Alessio Corsi, Alessia Ballini, University of Florence.
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Kuriki Höyük is located near the modern village of Oymataş, in the central
province of Batman, southeastern Anatolia, along the left side of the Batman
River, on the confluence with the Tigris River.
Two main flat areas of occupation were distinguished and named Kuriki
Mound 1 and 2 (Fig.1; Plan 1). These evidences were joined by a modern
channel for the irrigation of the fields.
On Kuriki Mound 1 was concentrated the effort of the first campaign,
in which we put on the light a large building and we started to excavate a
stratigraphic sounding.
The 2010 season aimed to further investigate the archaeological data
discovered during the previous excavation season in the Area A, Mound 12.
In particular, to meet this goal, the deep sounding of the Area A, initiated
inside the corridor of the building, was extensively dug until the virgin soil,
and a new area (Area B) was excavated on the Mound 2.
During the first two seasons of archaeological work, the archaeologists were
able to define a preliminary chronological sequence of the site’s occupation,
resumed on this scheme3:
- Level 0 (Areas A & B): late/modern pits.
- Level I (Areas A & B): late occupation of the stone buildings.
- Level II a-b (Areas A & B): main occupation of the so-called Parthian Han4
2
3

4

E. Genç, S. Valentini, A. D’Agostino, “Kuriki Höyük 2009 Yılı Kazı Çalışması”, in 32. Kazı
Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt (Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, May
24–28, 2010, Lütfü Kırdar Kongre ve Kültür Sarayı, İstanbul), Ankara 2011, pp. 142-153.
As regards the documentation of the excavation data, a Locus Format for the registration
of the single stratigraphic unit, both in Turkish as in English, was created. The stratigraphic
sequence was after resumed using a diagram in form of a Harris Matrix. While for the ceramic,
a code for the description of the sherds was created. All the data are put in a database at the
end of each season of excavations.
The word is also rendered as caravanserai, caravansary, caravansaray, caravansara or khan.
The word is based on a combination of the Persian words “karvan” (caravan, meaning a group
of people engaged in long-distance travel) with “sara” (palace with enclosed courts) and the
nominative suffix “yi”. A caravansarai is also known as khan in Persian, or kervansaray in
Turkish, and funduq in Arabic. A han/caravansarai is a building to house a brief overnight
stop-over of a caravan, which is a body of merchants who travel together for greater
protection. It is thus an overnight inn for traveling merchants. Palatial they were, and a closer

464

(Area A) and the stone buildings of the Area B (ca. middle of the 2nd cent.
BCE – early 3rd cent. CE). Level IIa corresponds with the foundation of the
buildings. Level IIb corresponds with the life of the buildings.
- Level III (Area A, Sounding 1-4): occupation phase that preceedes the
Parthian Han dated back to the Late Iron Age (Achaemenid-Hellenistic
period, approximately sec. half of the 1st millennium BCE) with probable
sporadic traces of mid to late Iron Age occupation, not better identified.
- Level IV a-b (Area A, Soundings 1-4 & B, Sounding 5): excavated for 5m
deep and divided in two main sub-Levels:
- Level IVa (sub-phases IVa1, IVa2): dated preliminarly back to the
transition between Late Chalcolithic and Early Bronze Age (Late 4th – Early
3rd millennia BCE);
- Level IVb (sub-phases IVb1, IVb2, IVb3, IVb4 until the virgin soil): dated
back to the Late Chalcolithic (approximately from half of the 4th millennium
BCE).
In summary, consistent occupation at Kuriki is documented by two
main settlement phases: the earlier one (Level IVa-b) dates back to the Late
Chalcolithic; and, after a long period of abandonment, the second significant
occupation dates to the Achaemenid-Hellenistic period (Level III). The later
extended occupation occurred during the late 1st millennium BCE and the
first centuries of Common Era (Levels II and I). However, according to the
presence of sporadic sherds on the surface of both mounds, we have to
suggest that existed some reduced settlements in the Obeid period (ca. second
half of 5th mill. BCE) then around the middle Iron Age, and finally probably
also during the Sasanian period (ca. 3rd cent. CE – first half of the 7th cent.
CE). The localization of the layers dating to these chronological phases in the
archaeological area has to be yet identified and for the moment we can only
presume their probable existence.
look shows that they were more than just overnight inns along the road. In general these
buildings are characterized by large open courts, particular architectural facilities, and are of
wider dimension than our building that only improperly brings the name of ‘han’.
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The archaeological work performed on the Area A (Kuriki 1) proved to
be the most interesting. Level 0 corresponds to the modern pits excavated
probably to get stones and materials to build the houses of the village, as
demonstrated by the cuts for the spoliation of the blocks of the walls.
Level I seems to correspond to a later occupation of the monumental
building, represented by several fireplaces, unfortunately excavated not
in close contexts and in a small surface of the site. Pottery from this level
consists in some painted and common ware sherds but the repertoire seems
to be mixed belonging to different chronological periods. In fact intense
agricultural activities and erosion, affecting also the underlying level II, could
have resulted in quite marked modifications of the original archaeological
context of the superficial layers and could have caused such a mixing of
potsherds. Anyway, the more consistent group of sherds has to be apparently
dated back to the period between the Late Iron Age and the Sasanian
period. Easy to recognize are the sherds with painted geometric decoration
(horizontal and vertical lines, triangles, festoons) dating between the end of
Late Iron Age to the Hellenistic period and spread over a wide geographic
area, in Eastern Anatolia and northwestern Iran (Fig.4 a, b). Sherds belonging
to distinctive curved bowls with red-brown painted band around the rim and
S-shaped flaring rim have also been found and date to the same period. A
few fragments of fine bowls with ribbed rim, similar to specimens from other
Late and post-Assyrian sites, and some folded rims belong to a different and
earlier phase. However this types, in particular the specimens in fine fabrics,
originated within the Late Assyrian manufacturing system, survive beyond
the end of the empire and in the Achaemenid period, but probably also later,
they are documented and result often indistinguishable from their Assyrian
prototypes. Other noteworthy findings are: a fragmentary bow fibula; a knee
or elbow fibula (Fig.4 e); a fragment of bowl in sigillata ware; sherds with
impressed stamps (leaf stamps and sort of curls) (Fig.4 d); sherds of glazed
vessels (Fig.4 c); and part of a rython in common ware.
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Level II structures were uncovered just 10 cm under the surface. Even
some of the big stone blocks were visible before to start the excavation; for this
reason the plough activity largely destroyed the structures of this building.
In fact the flat mound is located within the rivers terrace lands suitable for
agricultural production.
The monumental building (Fig.2; Plan.2), located exactly on the top of the
mound, is 19,30 m long and 18 m wide, and was centered on a long corridor
overlooked by two pairs of three rooms. On the opposite N-S corners were
probably located two staircases. The presence of a second floor seems to be
confirmed by the thick and the height of the foundations.
The technique utilized to construct the structures was based on limestone
walls topped with mud-bricks, although of which only few traces in a small
surface were found. The rest of the building was excavated mainly at the
foundation level. For this reason we can only speculate on the location of the
doors and the circulation inside the structure. The wall foundations – about
1,50 m thick and 1,30 m in height - were constituted with stones, while the
elevations were made in mud-brick. A problem is constituted by the presence
of well carved stones in the SW corner of the building. The preliminary
hypothesis is that probably the original project was thought with foundations
made by these big block stone. Probably we can recognize in the white level,
exposed around these blocks, rough-hewing traces. Most likely the builders
abandoned this project and they reused the block only in a small part of the
foundation Level of the structure, adopting other fast and cheaper techniques.
The only structure associated to this building was a fireplace, located on
a sort of podium, in the largest room of the complex. In the debris filling of
this room and on the floors, unbaked textile weights, spindle whorls, and
grinding stones were found.
As regards the pottery of this level, only a fragmentary bowl in green
glazed ware found on the floor and a fragment of a lamp with rope pattern
can be considered as diagnostic and dated back roughly to the period between
the second half of the 2nd cent. BCE and the 3rd cent. CE (Fig.4 f). On the basis

467

of this chronology the building was named ‘Parthian Han’, being understood
the reduced dimensions of the structure compared with the other ‘han’ or
caravanserai. However, we have not clear elements to interpret the precise
function of the building and a possible use as outpost or station controlling
the routes along the Batman river has to be taken into account.
During the last season also the excavation of a long room, located SW of the
main building, was completed (Plan.2). Also in this case only the foundation
Level of the walls was put on the light. In fact, the evidences inside the room
are not contemporary with the walls of the same room. Instead, the foundation
cut (Level II) destroyed a vessel and a basin dated back to the previous level of
occupation (Level III). On the basis of the shape and the size, this structure can
be interpreted as a storage room clearly related with the close monumental
building.
Level III was completely cut and destroyed by the foundations of the Level
II structures: only few traces of floors and stone walls were discovered in the
Sounding 2, 3 and 4 excavated inside the room of the building. In particular a
stone floor with some domestic installations were put on the light below the
long room (Sounding 3), unfortunately mostly destroyed by the foundation
cuts of the Level II walls.
An interesting group of vessels, included a glazed bowl and a fine painted
bottle, was found in situ on the pavement (Fig.5 e and Fig.6 a). The preliminary
analysis of the pottery assemblage documents that the Level III occupation
can be dated back to at least from the second half of 1st millennium BCE,
although we can underline that the presence of some fragments of Grooved
ware, mainly fragments of hole-mouths with incisions under the rim, make
picture complicated (Fig.5 a-d). Their presence, could suggest one of the two
solutions: either Grooved ware sherds are to be considered as residual material,
out of context, belonging to an earlier occupation within the Iron Age; or a
possible late phase of production of such as ware in rural settlements, dating
to the Middle/Late Iron Age, has to be supposed. The possible persistence of
the Grooved ware in the Upper Tigris basin, where is usually assigned to the
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Early Iron Age, has to be yet demonstrated but we can not establish beyond
the shadow of a doubt when Grooved repertoire disappeared from the region
and in particular in the case of little sized rural settlements with local tradition
in pottery manufacturing.
The shape of the painted fine beakers, although reminds some types
attested from the Late Assyrian period as well as the profile of the blue and
white glazed bowl with a pronounced interrupted rib on the outside of the
rim, documented also in some fine ware sherds, continued to be produced in
the post-Assyrian periods and are attested also in the repertoire dating slightly
later. There are very few accurate Achaemenid, Hellenistic, and Parthian
stratigraphies at our disposal in Northern Mesopotamia and South-East
Anatolia. Moreover, we can observe important regional variations from one
geographical area to another; these variations include different chronologies
in the evolution of a single shape in different areas. For this reason, at this
moment it’s impossible to be more accurate in the chronology of these Levels.
Also the terracotta plaque with a mould-made female figurine comes from a
pit belongs to this Level (Fig.6 b).
In order to establish a stratigraphic sequence of the settlement, two
soundings were dug inside the Corridor (Sounding 3) and the room 4
(Sounding 4) of the monumental building. During the last season we continued
the excavation only in the deep sounding 3 where we reached the virgin soil.
Here six phases of occupation, all belonging to the Level IV and dating to the
Late Chalcolithic period, were recognized. The later phase (Level IV a) could
be date back to the transitional period to the Bronze Age.
In details, Level IV a-2 is constituted by small stone walls and fireplaces.
Probably contemporary with these structures is a cist-tomb made by slab
stones and containing a 5-6 month old individual. Also the Level IV b-1 is
constituted by a small stone wall. Also here traces of the beaten floor were
excavated. Similar structures were dug in the previous Level IV b-2. Here,
below the beaten floor, a small burial pit of a newborn was excavated. To the
Level IV b-3 belongs a series of fireplaces and domestic installations, with a
silos, containing a huge amount of carbonized lentils and wheat.
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The first occupation of the site is attested by the structures of the Level IV
b-4: a stone wall and a pit. The virgin soil is constituted by a compact Level of
yellowish sand that we excavated for half a meter.
As regards the pottery most of the diagnostic sherds from the deep
sounding belong to a medium to coarse ware but also fine specimens have
been found (Fig.7 a). Two main groups have been identified: a medium to
coarse chaff and grit tempered wares, usually with inclusion of big dimensions
and a fine grit and chaff (well minced fine inclusions) tempered ware, more
typical of smaller and finer vessels. Within this general classification, many
variants characterized by different amount and size of inclusions and several
combinations between main and secondary inclusions have been noted. The
sherds in coarse ware with chaff as main inclusion are the most common;
the fabric contains a discrete quantity of mica and limestone. Hand-made
and wheel-made manufacturing techniques are known: the medium-coarse
vessels are hand-made and usually low fired; the fine specimens, thin walled
cups, are either produced or finished with the use of the wheel. The wheel
finishing has been observed also in some medium bowls with inturned rim.
The surface finishing include usually burnishing or smoothing although
some fragments are simply untreated; traces of scraping, and irregularity on
the surface of the vessels are recurrent. Besides the common and fine wares
sherds, grey burnished ware specimens have been found.
The repertoire of shapes in medium to coarse wares or with grit inclusions
are: hammerhead bowls, bowls with inturned rims, squat jars, jars with
vertical short neck and plain rim or with everted neck; hemispherical bowls
with simple rounded rim or slightly thickened on the exterior are typical
shapes in fine ware.
The preliminary study of the pottery suggests no significant difference exist
between the two levels except the relative larger occurrence of fine wares in the
more recent layers. Similar typology of the vessels and manufacturing techniques
continue to be documented throughout the sequence attesting the existence of a
local production without sensible change due to external interferences.
It is difficult to give precise chronological periods to the layers of the sequence,
at the moment: on the basis of comparisons with other sites, and waiting the
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results of the radiocarbon dates from collected samples, we can preliminary
assign the repertoire to the span of time comprised approximately between mid
4th millennium BCE (maybe from Late Chalcolithic 3) and late 4th to early 3rd
millennia BCE (transition between Late Chalcolithic and Early Bronze Age pre Ninivite 5 period). The remains of poor structures and connected facilities,
together with the pottery and other kinds of objects, seems to confirm the domestic
character of activities performed in this area and suggest some continuity in
occupation during the Late Chalcolithic with a similar settlement pattern.
During the last season on Kuriki 2 - located north-west of Kuriki 1, about
70 meters away (Fig.1; Plan 1) - a second area of excavation (Area B) was
opened, where in 2009 both a Magnetometer and Resistivity surveys were
did. Unfortunately, also this mound has been heavily affected by agricultural
activities. In fact, much of the architectures of the upper Level were destroyed.
As in the Area A (Kuriki 1) 24 modern pits, of various size and depth,
were excavated just below the surface (Level 0). The pits destroy most of the
structures and the walls of the previous settlement (Level II) (Fig.3). Inside
the pits modern iron remains, bones, other than unbaked loom weights and
spindle whorls were found. The remains of a plundered huge cist tomb were
also discovered. It was completely filled by stones, and no one object or
human bone was found.
Traces of at least two buildings with stone walls, oriented northwest-southeast,
were uncovered just below the surface (Fig.3). These evidences confirm the
pattern of the magnetic and electrical anomalies revealed by the surveys.
Also in this case we excavated the foundation level of the structures
(maximum for one or two rows of stones). For this reason we found only few
traces of stone floors with a fireplace. Considering the similarities with the
building techniques of the Area A buildings, we can ascribe these evidences
to the Levels II-III.
Pottery of different periods from Late Iron Age to the first centuries of
the Common Era seems to be mixed in this later and disturbed context. We
can underline the presence of painted ware, and other typical shapes of the
Achaemenid, Hellenistic and Parthian horizons.
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In order to establish a stratigraphic sequence of the Area B, following the
same excavation strategy adopted in the Area A, we decided to open a deep
sounding, about 2,50 meters thick and 10 meters long. A mud-brick debris was
encountered just below the stone buildings Level. Below this destruction/
abandoned Level, some stone and mud-brick walls, associated with traces
of a pebble and beaten floor with a small fireplace, were uncovered. The
structures belong to three different sub-Levels (probably reconstructions of
the some buildings) that can be considered contemporary with the Level
IV of the Area A. A domestic use of this area seems to be confirmed by the
numerous obsidian and flint tools.
Curiously only few sherds of pottery were found in this Level, but they
are clearly, also for internal comparison with the pottery of the Area A, dated
back to the Late Chalcolithic period (Fig.7 b).
Thus, as regards the Area A (Kuriki 1) the results were very successful
and further clarify the archaeological sequence in this specific section of
the site. The archaeological work performed during the 2010 season has
further confirmed the 2009 hypotheses that the first significant occupation
of this mound occurred at the Late Chalcolithic Age; after a long hiatus, the
reoccupation occurred during the Late Iron Age till the Parthian period. As
regards the Area B (Kuriki 2) the results seems to demonstrate that also this
site was occupied during the same periods of Kuriki 1, although further
excavations must be undertaken in the next years to confirm this hypothesis.
More in general, the 2010 season results hopefully confirm the interest of
the site within the Tigris-Batman valley settlement system. The continuation of
archaeological activities will contribute to illustrate the cultural development
at the site and to reconstruct the historic events involving the region especially
during the later periods. In particular one of the most interesting aspects of
the project will be to clarify the origin and the function of the monumental
building (Parthian Han) of the Area A. This monument, for its size and
technique, seems to attest the existence of a well organized household
or centralized authority active in this settlement during the end of the 1st
millennium BC.
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Plan: 1

Plan: 2
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2010 YILI PHOKAİ KAZI ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYİĞİT*
26 Haziran 2010 tarihinde başlanan Phokaia antik kenti 2010 yılı kazı
çalışmaları, 31 Aralık 2010 tarihinde son buldu1. Bu kazılar,
a) Phokaia Athena Tapınağı
b) Foça Yarımadası Kent Surları
c) Koruma Kurulu Kararları Gereği Yapılan Kazılar
1. I. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan ve "Ağalar Konağı” olarak
adlandırılan 48 ada, 5-6 ve 11 parseller.
2. III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1056 ada, 13 parselde
gerçekleştirilen çalışmalar, başlıkları altında toplanır2.

A. PHOKAİA ATHENA TAPINAĞI KAZILARI (Çizim: 1)
Athena Tapınağı 2009 yılı çalışmalarında tapınak alanı üzerinde yer alan
eski ortaokul binası yıkılmış ve podium sınırları içinde kalan bu alanda yapılan

*
1

2

Prof.Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornovaİzmir/TÜRKİYE.
2010 yılı Phokaia antik kenti kazı çalışmalarında Bilecik Müzesi Arkeoloğu Tuba Konuk,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından
Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirildi. Kazı ödenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Özel Çevre Kurumu ve Türkiye İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılandı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi de çalışmalara önemli katkı sağladı. Bu çalışmalara
yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim.
Kazı çalışmalarına Yrd.Doç.Dr.Aynur Civelek, Öğr. Gör. Sabri Arıcı, Muammer Demren,
M.A. Murat Fırat, M.A. Gamze Özbütev, Ertan Aksoy, Haldun Toksöz, Kenan Doğan, İlknur
Kurum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, M.A. Emre Okan, Uygur Akın, Taner Dalgalı,
Serkan Ülbeği, Hayri Uğur Çetin, Mehmet Bakır arkeolog olarak katıldı. Athena Tapınağı’na
ilişkin mimarlık elemanlarının onarımları ile Osmanlı Dönemi mezarlığının mezar taşlarının
birleştirilmeleri ve tamamlanmaları Heykeltraş-restoratör Zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy
Dağdeviren tarafından gerçekleştirildi. 2010 yılı kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Çizim çalışmaları ise, Mimar
Arif Mısırlı, Hakan Pulat, Elif Tuba Gürkan ve Yalın Pekvar tarafından yapıldı.
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bilimsel kazılarda Osmanlı ve Bizans Dönemi yapılarına ait temeller ortaya
çıkarılmıştı. Bunların yanı sıra tapınağın Arkaik Dönem cella bloklarının
oturduğu yataklar ve Roma evresine ilişkin kireç harçlı peristasis duvarları
ile tüf ve mermer mimarî elemanlar da ortaya konmuştu.
2009 yılı Athena Tapınağı kazılarının devamı niteliğinde olan 2010 yılı
çalışmaları üç ana bölümde yapıldı3:
1. Güney açmaları: Lisenin basketbol oyunu alanının altında Ord. Prof.
Dr.Ekrem Akurgal tarafından 1952-1970 yıllarında kazılan açmalar, 1979
yılında lise idaresi tarafından kapatılmıştı. Bu alanda yapılan kazılarda II.
Dönem kazıları sırasında ilk kez varlığı anlaşılan duvarlar, yeniden gün
ışığına çıkarıldı (Resim: 1). Bu duvarların Arkaik Dönem tapınağıyla aynı
zamandan ve tapınağın güney podium duvarı ile tapım seremonisine ilişkin
teras duvarları olduğu anlaşıldı.
2. Kuzey açmaları: Athena Tapınağı’nın kuzey podium duvarının gerisinde,
Roma Dönemi peristasis duvarının kuzeyindeki kazılarda, kireç harçlı
peristasis duvarına dayandırılmış bir kireç fırını gün ışığına çıkarıldı. Bu kireç
fırınının, Bizans Döneminde 1040 yılında bir deprem sonucunda yıkılan Roma
Dönemi tapınağının mermerlerini kireç yapmak amacıyla oluşturulduğu
anlaşıldı (Resim: 2).
3. Güney podium duvarı içindeki çalışmalar: Bu alandaki çalışmalarda 5
No.lu Osmanlı Dönemi evi ile bu zamana ilişkin sokağın alt bölümleri kazıldı
(Resim: 3).

B.FOÇA YARIMADASI KENT SURLARI (Çizim: 1-6)
“Phokaia Antik Kenti Surları Restorasyon Projesi” çalışmaları alanı,
Athena Tapınağı’nın üzerinde bulunduğu kayalığın doğusundan başlar
ve yarımadanın tüm kuzeyi boyunca devam ederek kalenin “Beş Kapılar”
diye anılan bölümünde sona erer (Resim: 4). Yaklaşık 290 m. uzunluğundaki
3

2010 yılında Phokaia Athena Tapınağı sektöründeki kazılar, Arkeolog Taner Dalgalı ve
Haldun Toksöz tarafından yürütüldü.
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bu alanda kazı çalışmalarının yanı sıra rölöve, restitüsyon ve restorasyon
proje çizimleri gerçekleştirildi (Çizim: 2-6). Altı ana bölümde incelenen
bu çalışmanın konusunu içeren surlar, kronolojik olarak uzun bir dönemi
gösterir. Bu uzun dönem içerisinde surların birçok kez onarılmış olduğu
dikkati çeker. Yeniden yapım niteliğindeki iki büyük onarımın (Ceneviz ve
Kanunî Sultan Süleyman zamanı onarımları) yanı sıra daha küçük boyutlu
onarımlar da görülür.
Surlardaki tüm yapım evreleri, başta arkeolojik veriler ve yöntemler
olmak üzere tarihsel olaylar ile yazılı kaynaklar göz önünde bulundurularak
tarihlendi4. Özellikle savaş ve deprem tahribatları, surların tarihlenmesinde
önemli rol oynadılar.
Geç dönemlerde surların arkasındaki toprak düzeyi yükseldiği için
kalenin duvarlarının kalınlığı fazla değildir; çünkü arkadaki toprak dolgu,
duvarları yeterince destekler. Bu çalışma kapsamına giren yukarıda sözü
edilen surlarda 10 yapım ve onarım evresi saptandı.

1. Arkaik Dönem Surları (İ.Ö. 590-580 Yılları)
Kentin Arkaik Dönem duvarları iki ayrı yerde ortaya çıkarılmıştı. “Herodot
Duvarları” diye adlandırdığımız Arkaik Dönem kent duvarlarına ilk kez
1990 yılında Kaymakamlık binasının yapımı sırasında Osmanlı Dönemi
mezarlığı ile otobüs garajı arasındaki alanda rastlandı5. Kalıntılar nedeniyle
Kaymakamlık yapısının inşaat alan yeri değiştirildi. Herodotos’un sözünü
ettiği ünlü duvarların görkemliliği, 1992 yılı kazıları sırasında Maltepe
Tümülüsü içerisinde karşımıza çıktı6. Kent kapısı ve önündeki payandasıyla
birlikte ortaya çıkarılan bu kent duvarları, İ.Ö. 590-580 yıllarına tarihlendi.
Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın podium duvarları da hemen hemen
aynı stili gösterir. Tapınak da Herodot surlarıyla birlikte çağdaş olup ya
4
5
6

Surların Osmanlı Dönemine ilişkin kaynaklar konusunda yardımcı olan Prof. Dr. Zeki
Arıkan’a teşekkür ederim.
Özyiğit 1992, 104-105, Resim 17-19.
Özyiğit 1994a, 11-36; Özyiğit 1994b, 77-109; Özyiğit 1995, 47-59.
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aynı tarihten ya da biraz daha erkendir; bu nedenle Arkaik Dönem Athena
Tapınağı İ.Ö. 590-580 yıllarına tarihlenir. Liman Kutsal Alanı’nın üzerinde
yüksek kayalıklara oturan Athena Tapınağı’nın kuzey podium duvarının
dört sırası korunmuş durumdadır7. Bu dört sıra duvar, Arkaik Dönem
Herodot duvarına oldukça benzer stildedir. İşlevi, tapınağın podium duvarı
olmasının ötesinde aynı zamanda kent duvarı görevini de görüyordu; ancak
kuzey podium duvarı batıya döndükten sonra olasılıkla arkaik kent duvarı
olarak devam ediyordu; ancak bunun devamı kazılamadığı için güzergâhı da
kesin olarak belirlenemedi. Kesin olan daha sonraki dönemlerle aynı sınırları
çizmemiş olmasıdır.

2. Roma Dönemi Surları Ve Onarımı (İ.S. 1-4. Yüzyıllar)
Arkaik Dönem tapınağı İ.S. 190 yıllarındaki depreme kadar devam eder.
Bu yaklaşık 800 yıllık bir süreçtir. Arkaik tapınağın batı podium duvarının
batısında kent duvarları, İ.S. 1. yüzyılda tapınağın podium duvarının kuzeybatı
köşesinden başlayarak güneybatıya doğru uzanır. Arkaik tapınağı arkadan,
yani batı yönünde çeviren bu Roma Dönemi kent duvarının önemi oldukça
büyüktür; çünkü batı podium duvarı ile Erken Roma Dönemi kent duvarının
yaratmış olduğu üçgen alan içerisinde çok önemli buluntular ele geçirildi8.
Arkaik Dönem tapınağı İ.S. 190 yılındaki depremde tahribata uğradı. Arkaik
tapınağa ilişkin mimarlık ve heykeltıraşlık eserleri bu alanda ele geçirildi. Yine
bu duvar ve üstündeki Geç Roma ve Bizans Dönemi onarımları nedeniyle
söz konusu alanda 1040 yılında yine bir deprem sonucunda yıkılan Roma
Dönemi tapınağına ilişkin mimarlık buluntuları da ele geçirildi. Hem Arkaik
hem Roma Dönemi tapınağının stratigrafileri çok daha iyi belirlendi. Her iki
tapınağın yalnız kuruluş değil, yıkılış tarihleri de belirlendi. Roma Dönemi
kent duvarları, bu alanda Geç Roma Dönemine kadar birkaç evre gösterir.
Bu duvar, II. Ceneviz kulesi ile I. Osmanlı Dönemi kulesi arasında yer alır.
Bu kent duvarının arka tarafı, yukarıda sözü edilen Arkaik ve Roma Dönemi
7
8

Özyiğit 1994a, 5, Resim 4.
Özyiğit 2007, 341-354.
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tapınaklarının depremle yıkılan kalıntılarıyla dolu olduğu için, oldukça iyi
korunmuş durumdadır. Roma Dönemi surlarında taşları bağlayıcı madde
olarak kireç harcın kullanıldığı görülür.

3. Geç Roma Dönemi Onarımı (İ.S. 5-6. Yüzyıllar)
Yukarıda ikinci olarak anlatılan Roma Dönemi duvarının üzerindeki Geç
Roma Dönemi evresine ilişkin onarımlardır. Geç Roma Döneminde aynı sur
duvarı devam eder; ancak Roma tapınağı Hıristiyanlık etkisiyle önemini
kaybeder. Tapınağın arkasında, yani batı podium duvarı ile kent duvarı
arasında üçgen alanda seramik atölyeleri oluşur. Nitekim yapılan kazılarda
bu zamana ilişkin dört adet seramik fırını ele geçirildi9. Ayrıca Geç Roma
Dönemine ilişkin çok sayıda ele geçirilen terra sigillata seramik parçaları
da burada bu dönemde seramik üretildiğini açıkça ortaya koydu. Roma
Dönemi duvarının üzerindeki Geç Roma Dönemi onarımları fırınlarla aynı
düzeydedir. Burası da tapınak dolgusuyla kaplı olduğu için tahribat görmemiş
ve iyi korunmuş durumdadır. Geç Roma Dönemindeki onarımlarda taşların
birbirine kireç harcıyla tutturulduğu gözlenir.

4. Bizans Dönemi Surları (İ.S. 7-9. Yüzyıllar)
Yukarıda ikinci ve üçüncü maddelerde anlatılan alanda Geç Roma
Dönemi onarımının üstünde ise Bizans Dönemi onarımları ve ilerisinde de
surların izleri görülür. Bizans Döneminde yapılan kent duvarlarının arkası
ve iç dolgusu iyi korunmuş fakat dış cepheleri tahribata uğradığı için daha
sonraki dönemlerde yeniden yapıldığı anlaşılıyor. Bu dönemi diğerlerinden
ayıran önemli özellik, taşların arasında toprak harcın bağlayıcı madde olarak
kullanılmış olmasıdır. Geç Roma Döneminden sonra 1040 yılındaki büyük
depreme kadar surların oluşturulmuş olması gerekir; ancak bunlara ilişkin
izler, günümüze iyi durumda gelmemiş bulunuyor. Athena Tapınağı’nın
batı podium duvarı ile bu kent duvarları arasındaki üçgen alanda büyük
9

Özyiğit 2007, 348; Özyiğit 2008, 491, 493.
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depremin olduğu 1040 yılı öncesinde Bizans Dönemine ilişkin iki yerleşim
katmanı ile iki nekropol katmanı ele geçirildi. Aynı alanın üzerinde 1040
depremi sonrasında ise tek bir Bizans katmanı ile bunun üzerinde Osmanlı
Dönemine ilişkin iki ayrı yapı katmanı ile karşılaşıldı10.

5. Bizans Dönemi Surlarının Büyük Onarımı (Bizans I) (İ.S. 11. Yüzyılın İkinci
Yarısı ve 12. Yüzyıl)
Mermerden yapılmış Roma Dönemi Athena Tapınağı’nın 1040 yılında
büyük bir deprem sonucu yıkılması sonucunda Bizans Dönemi surlarının da
büyük bir tahribata uğramış olması gerekir. Yaklaşık 800 yıllık periyotlarla
meydana gelen bu büyük depremin toprak harçla yapılmış Bizans Dönemi
surlarına zarar vermemiş olması düşünülemez; bu nedenle 1040 depreminden
sonra 11. yüzyılın ikinci yarısında veya 12. yüzyılda Cenevizlilerin büyük
onarımından önce surların Bizanslılar tarafından yine toprak harçla
onarıldığını sanıyoruz.

6. Ceneviz Dönemi Büyük Onarımı (1298 - 1299)
I. Aleksios Komnenos, 1082 Mayısında Venedik Cumhuriyeti ile bir anlaşma
yapar. Bu anlaşma ile Venedik’e birçok bağışıklık ve ayrıcalık tanınır. Böylelikle
Foça, Venediklilere açık bir liman durumuna gelir11. Castro Zaccaria’lar XIII.
yüzyılda Cenova’nın en kudretli ve en zenginlerindendi. Cenevizliler, 1261
Kemalpaşa (Nif) Anlaşması ile İzmir’de ticaret yapabilecekleri bir yere sahip
olma ve limandan yararlanma hakkını elde ederler12. 1261’te Nymphaeum
(Kemalpaşa) Anlaşması imzalandığı zaman Zaccaria dei Zaccaria henüz
yaşıyordu. 1289’da oldukça ileri bir yaşta öldü. Çok sayıda çocuk ve
torun bıraktı. Oğullarından Manuele, Benedetto I ve Nikola önemli işler
başardı. Manuele erkenden Cenova’yı terk etti ve İstanbul’da İmparator
Mikhail Paleologos’un sarayına gitti. Yiğitliği ve yeteneği ona, imparatorun
10
11
12

Özyiğit 2009, 489-512.
Turan 1990, 23.
Hopf 1888, 8.
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yardımlarını kazandırdı. Ağrıboz’un yeniden Bizans egemenliği altına
alınmasında imparatora yardım etti13. İmparator ödül olarak, 1275’te ünlü
Foça kentinin yönetimini ona emanet etti14. Manuele, Yeni Foça dağlarındaki
şap madenlerinden büyük gelir elde etti. Foça, Manuele Zaccaria’ya göre
gerçek bir altın madeni idi.
Manuele 1287’de hâlâ Foça’da yaşıyordu. Babasının ölümünden az
önce 1288’de öldü. Eşi ona dokuz çocuk verdi. Babaları öldüğünde henüz
küçüktüler. Büyük olan Tedisio (Tedisini ve Ticino olarak da bilinir.) uzun
zaman Foça’da idareci oldu15. Manuele’nin ölümünden sonra zengin şap
madenleri ve bu kentin sahipliği, Benedetto I’e (1288-1307) geçti. Enerjisi
kardeşinden aşağı değildi. Manuele’in Foça kentini aldığı zaman da 1275’te
İmparator Mikhail’in kız kardeşlerinden biriyle evlendi. 1284’te Pisa’ya
karşı Ceneviz kuvvetlerini yönetti. 1290’da Cenova’ya döndü ve bu tarihten
itibaren vatanında ve bazen de Foça’da yaşadı.
1293’te Ceneviz ve Venedik arasında savaş başlar. Venedik, denizde
Ceneviz’e yenilir16. Venedik bunun öcünü almak amacıyla Ruggero Morosini
komutasında bir donanma hazırlayarak 1296 Temmuz ayında İstanbul’a
saldırır. İmparator II. Andronikos (1282-1328), şehirdeki Venedikliler’i
tutuklatır ve Cenevizliler’den yardım ister. Morosini İstanbul’u alamayınca
Galata’ya yönelir ve Cenevizliler’e zarar verir. Venedik donanması,
Cenevizliler’e ait Kefe ve Foça üzerine yürümek için çekilir17.
1296’de bu kent, Ruggero Morosini komutasındaki bir Venedik donanması
tarafından epeyce tahrip edildi ve aşırı derece yağmalandı18. Şap üretiminde
kullanılan kazanlar bile tahrip edildi. O zaman Benedetto I, Fransa Kralı
13
14
15
16
17
18

Suali 1831, 88; Heyd 1866, 332.
Turan 1990, 43.
Hopf 1888, 10.
Hopf 1888, 12.
Turan 1990, 38.
Ruggero Morosini ’nin Eski Foça’yı tahribi, çeşitli kaynaklarda farklı gösteriliyor. Hopf 1291
(Hopf 1888, 12.) Ş.Turan (Turan 1990, 44.) ve Heyd (Heyd 1866, 336.) 1298 olarak verir.
Buna karşılık P. Lemerle, Morosini’nin saldırısını 1296 yılı olarak gösteriyor: Lemerle 1957,
51. Bütün verileri değerlendirdiğimizde Eski Foça’nın Ruggero Morosini tarafından tahrip
tarihinin 1296 yılı olarak kabul edilmesi gerektiği kanısındayız.
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Philippe-le-Bel’in sarayında bulunuyordu ve onunla yeniden Kutsal Yerler’in
fethine girişmek için görüşmelerde bulunuyordu.
Benedetto I, 1298 yılında şaptan çok büyük paralar kazandı. 650 kental şap
sattı. Bu satıştan 1.300.000 lira kazandı19. Gelecek yılların gelirleri bu rakamın
altında kaldı. Kısa zamanda Morosini’nin neden olduğu bütün zararlar
onarıldı. Harabe hâlindeki surları ve duvarları ivedilikle inşa ettirdi. Böylelikle
şap madeninden sağladığı büyük gelirle Benedetto I, Eski Foça’yı küllerinden
yeniden yarattı. Bize göre, Benedetto I’in Foça surlarının büyük onarımına
başlandığı tarih, şap gelirlerinin büyük olduğu 1298 yılı olmalıdır. Çok hızlı
çalışılmasına karşın, yapılan onarım yeniden bir yapım biçimindeydi. Biz
Benedetto I’in eski Foça kalesinin duvarlarını yeniden yapım biçimindeki
büyük onarımın 1298-1299 yıllarında olduğu kanısındayız.
Fransa’da Fransa amirali olarak yüksek saygınlık ile onurlandırılan
Benedetto I, 1301’de bu ülkeyi tümden terk etti. Foça’dan da 1302’de ayrıldı.
Yerine idareci olarak yeğeni Tedisio’yu getirdi. Tedisio da tamamen onun
yolunda yürüdü.

Ceneviz Dönemi Onarımının Belirlenmesi ve Tarihlenmesi
Foça’da tarihi yarımadayı çevreleyen surlarda, Bizans Dönemine ilişkin
toprak harcın kullanılmış olduğu duvarların üzerinde, Bizans Dönemi
surlarından sonra yapılmış başka çok büyük bir onarım görülür. Bu onarımda
irili büyüklü, özellikle Arkaik Dönem Athena Tapınağı’na ilişkin büyük tüf taşı
bloklarının kullanılmış olduğu gözlenir. Yer yer küçük taşların da kullanıldığı
bu duvarlarda taşları bağlayıcı olarak horasan harcının seçilmiş olması,
özellikle ilgi çekicidir. Ceneviz duvar örgü stili açıkça görülen horasan harçlı
bu büyük onarımın üzerinde ise, 1538-1539 yılında Kanunî Sultan Süleyman
zamanında yapılan büyük onarımın yer alması, horasan harçlı diğer büyük
onarımın ondan daha eskiye tarihlenmesi gerektiğini gösterir. Buna göre
ve yukarıda anlatmış olduğumuz tarihi olaylara dayanarak, horasan harçlı
19

Hopf 1888, 13.
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büyük onarımın Cenevizliler'e ait olduğu ve Benedetto I tarafından 1298-1299
yıllarında gerçekleştirilen büyük onarım olduğu kuşku götürmez bir sonuç
olarak ortaya çıkar.

7. II. Bizans Dönemi Onarımı (1336-1360)
Benedetto I, Khios Adası’nı 1304’te alır ve bu tarihte Foça’nın başına
Andreolo Cattaneo geçer. Foça yönetimi Zaccaria ailesinden Cattaneo ailesine
geçmiş olur. O 1308’de Foça’da onarımlar yapar. Cenevizliler, 1329’da Yeni
Foça’yı ellerinde tutarlar. Foça hâkimi Cattaneo’nun Midilli’yi alması üzerine
III. Andronikos, Saruhanlılar’dan ve Aydınoğulları’ndan yardım ister.
Andronikos, Yeni Foça’yı Türkler’den sağladığı yardımlarla Cattaneo’nun
elinden alır20. Andreolo Cattaneo 1331’de Cenova’da ölür. Yerine geçen oğlu
Domenico (1333 Lesbos seferiyle tanınır.), 1336 yılında Bizanslılar’a karşı
Foça’yı kaybeder21.
Khios Adası da 1329 yılında Cenevizliler’den Bizanslılar’ın eline geçer.
Bu ada da Foça gibi 1346’ya kadar Bizanslılar’ın elinde kalır. Gerek Foça
gerekse Khios Adası, Bizans donanmasının başlıca duraklarından olur22. 15
Eylül 1346’da Simone Vignoso komutasındaki Ceneviz donanması, Sakız’ı
Bizanslılar’dan alır23.
Simone Vignosi, Khios kalesinde bir garnizon bırakır ve eski Foça’ya
gemiyle 16 Eylül 1346 tarihinde yola çıkar. Ertesi günü, Pazar akşamı Foça’da
karaya ayak basarlar. “Teslim ol” ihtarı yaparlar; fakat bu ihtar sonuçsuz kalır.
Cenevizliler, Ertesi sabah 18 Eylül günü kente denizden saldırır. Surlarda
gedikler açılır. Dört saatte kalenin sahibi olurlar. Oradan yeni Foça’ya
yönelirler. yeni Foça’da hem eski Foça’nın hem de yeni Foça’nın Bizanslı
idarecisi olan Nymphaeum’lu (Kemalpaşalı) Léon Petronas bulunuyordu.
Léon Petronas 20 Eylül’de yeni Foça’yı terk etmek zorunda kalır. Böylece 1336
20
21
22
23

Lemerle 1957, 110 vd.
Hopf 1888, 15-17.
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ve 1346 yılları arasındaki 10 yıllık yöneticiliği de sona erer. İmzalanan teslim
sözleşmesine göre Zaccaria ve Cattaneo ailesinden olanlar, yeni Foça’da kamu
hizmeti göremeyecek ve mülk sahibi olamayacaklardı24.
Khios’un eski idarecisi Giovanni Cibo, Cenevizliler'in kumandanı sıfatıyla
eski Foça’da kaldı25. Bizanslı Leone Kolotete, iki yıl sonra 1348’de eski
Foça’yı Cenevizliler’den yeniden alır ve Bizans topraklarına katar. Onun
yönetimi 1355’e kadar sürer. O tarihte oğlu Yuannis tarafından iş başından
uzaklaştırılır. Orhan Gazi’nin oğlu Halil’in esir edilip Foça’ya getirilmesi
bu tarihlere rastlar. Yuannis Kolotete’nin yönetimi beş yıl sürer. 1360’da
Sakız’daki Ceneviz donanması, kenti yeniden ele geçirerek Sakız’a bağlar26.

II. Bizans Dönemi Onarımının Belirlenmesi ve Tarihlenmesi
1336 – 1360 yıllarında Bizans ve Cenevizliler arasındaki savaşlar sırasında
Foça, birkaç kez el değiştirmiş görünüyor. Surların da bu savaşlar sırasında
zarar görmüş olması, kuvvetle olasıdır. Nitekim 3.Bölüm olan II.Ceneviz
Kulesi ile I.Osmanlı Dönemi kulesi arasında bulunan ve toprak harçlı onarım,
büyük olasılıkla bu zamana ait olmalıdır; çünkü bu toprak harçlı onarım,
horasan harçlı Ceneviz onarımından (1298-1299) sonra, kireç harçlı I.Osmanlı
Dönemi onarımından (1538-1539) öncedir. II.Bizans Dönemi onarımı, horasan
harçlı Ceneviz onarımının üzerinde, I.Osmanlı Dönemi onarımının altında
kalır; bu nedenle II.Bizans Dönemi onarımının tarihi, bu iki büyük onarımın
arasındaki zamana uygun düşer.

8. I. Osmanlı Dönemi Büyük Onarımı (Kanuni Sultan Süleyman Zamanı 15381539)
Foça kalesinde Cenevizliler tarafından yapılan onarımdan sonra, en büyük
onarım Kanunî Sultan Süleyman zamanında yapılan onarımdır. Bu onarım,
tarafımızdan “ I. Osmanlı Dönemi Büyük Onarımı ” olarak adlandırıldı. Foça
kale duvarları, Fatih Sultan Mehmet zamanında 24 Aralık 1455 tarihinde
24
25
26

Hopf 1888, 36; Turan 1990, 174.
Hopf 1888, 37.
Turan 1990, 174.
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Cenevizliler’den Osmanlı topraklarına katılmasından sonra Kanunî Sultan
Süleyman zamanına kadar bir onarım görmedi. Kanunî Sultan Süleyman’ın
oğlu Sultan Mustafa, Manisa’da Saruhan Sancak Beyi (H.940-948) iken
Silâhdar Ağası İskender tarafından Foça kalesi büyük ölçüde onarıldı; ancak
bu onarımın büyüklüğü ve yalnızca kayıkhane bölümüyle sınırlı kalmadığı;
2010 yıl Foça kazıları sırasında yapılan araştırmalarla anlaşıldı. “ Beş Kapılar
Kalesi ” diye anılan ve beş kapısı olan kayık çekek yeri Osmanlı Dönemi
yapımıdır. Arkasındaki yarım daire biçimindeki duvarlar ise horasan harçlı
Ceneviz Dönemine aittir. Beş Kapılar yöresindeki bu kayıkhanenin en
ortadaki kapının üzerinde mermerden bir yazıt bulunur. Bu yazıt, hâlen in
situdur. Üzerindeki yazıtta şu ifadeler bulunur:
“Bu mübarek yapı, Sultan Selim Şah oğlu, en büyük Sultan, Arab ve Acem
Meliklerinin efendisi, Sultan oğlu Sultan Süleyman Şah’ın hükümdarlığı zamanında
(Gökler ve yerler durdukça Allah O’nun devletini ebedî ve mülkünü dâim kılsın),
Sultan Süleyman Şah’ın oğlu Sultan Mustafa’nın Silâhdarlar ağası (Allah’ın) zayıf
kulu İskender eliyle yapıldı. Sene 945 (M. 1538-1539). ”

I. Osmanlı Dönemi Büyük Onarımının (1538-1539) Belirlenmesi ve Tarihlenmesi
Ceneviz surlarının inşa tarihi olan 1298-1299 sonrasından sonra, 1336’da
Bizans, 1346’da Ceneviz, 1348’de tekrar Bizans, 1360’da ise Ceneviz ve 1379’da
da Venedik saldırıları27 sonunda kısmen tahribata uğradığı anlaşılıyor.
1379’daki bu Venedik saldırısından 10 yıl sonra 20 Mart 1389’da meydana
gelen bir deprem28, Sakız, İzmir ve Foça’da büyük tahribata yol açtığı için
Foça kalesinde yine tahribat olmuş olmalıdır. Foça’da Ceneviz egemenliği
1455 yılına kadar sürer. Cenevizliler’in Foça’daki son yıllarında Enrico
Longo Foça’yı (1427-1437) 10 yıl yönetti. 1437’de öldü. Yerine Francesco
Drapperio geçti (1437-1447). Ondan sonra da Enrico Longo’nun oğlu Paride
Giustiniani (1447-1455) Foça’da yönetici oldu. Onun zamanında Foça Osmanlı
27 Turan 1990, 55.
28 Palermo ve Vatikan’daki kütüphanelerde bulunan iki yazma eser, bu depremden söz eder:
Guidoboni- Poirier 2004, 182.
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topraklarına katıldı. Böylece Paride Giustiniani, Foça’da son Cenevizli
yönetici oldu29. Bizans tarihçisi yeni Foçalı Dukas, 1455 yılının Kasım ayının
ilk yarısında yeni Foça’nın Osmanlılar tarafından savaş yapmadan alındığını
anlatır30. Amiral Yunus, Padişahın yazılı iradesini onlara okur. Yeni Foçalılar,
kendi rızalarıyla kenti teslim etmezlerse, bütün kent tahrip edilecek ve herkes
esir alınacaktı. Bunun üzerine yeni Foçalılar, kentlerini derhal teslim ettiler.
Midilli’deki Cenevizli yöneticinin Dukas’ı İstanbul’a elçi olarak gönderdiği
sırada, 24 Aralık 1455 tarihinde Osmanlılar, Midilli Cenevizlileri’nin elinde
bulunan eski Foça’yı aldılar31. Dukas, Eski Foça’nın alınışı üzerine herhangi
bir ayrıntı vermez. Büyük olasılıkla eski Foça da yeni Foça gibi Osmanlılar’a
karşı koymadan teslim oldu; bu nedenle eski Foça kale duvarlarının pek zarar
gördüğünü sanmıyoruz. Yukarıda anlatıldığı üzere, kent duvarları 1336’dan
1389’a kadar savaşlarla ve depremle birçok kez hasar görmüştü. Kanımızca
Foça kent duvarlarının Fatih Sultan Mehmet zamanında 1455 yılında
alınışından, Kanunî Sultan Süleyman zamanındaki 1538-1539 yıllarındaki
büyük onarıma kadar geçen sürede bir onarım görmedi. Kent mevcut surlarla
1455-1538 yıllarında korunmuş görünüyor; fakat Beş Kapılar üzerindeki
yazıttan da açıkça anlaşıldığı üzere, Osmanlılar 1538-1539 yıllarında kalede
çok büyük bir onarım gerçekleştirdiler. Foça kalesindeki bu büyük onarım,
I.Benedetto’nun 1298-1299 yıllarında yaptığı büyük onarımdan sonraki en
büyük onarımdı.
Beş Kapılar yöresindeki kayıkhane bölümünün ön tarafının, yazıta göre
H.945 yani M.1538-1539 tarihinde inşa edilmiş olduğu açıktır. Bu bölümün
duvarında kullanılan kireç harcı, onarımlarda kullanılan diğer harçlardan
oldukça farklılık gösterir. Kireç harcının içerisinde oldukça iri kum tanesi
görünümünde küçük çakıl taşları bulunur. Bu özellik, bu dönem kireç
harcının özelliğidir. Bu kireç harcıyla yapılan onarımlar, kale duvarının
büyük bölümünde özellikle kare prizmaya yakın biçimdeki kulelerde kendini
gösterir. Yani kare prizmaya yakın kulelerin tümü 1538-1539 yılından kalmış
29 Turan 1990, 110.
30 Dukas 1956, 206.
31 Dukas, Osmanlılar tarafından önce Yeni Foça’nın alınışını anlatır. Arkasından da Eski
Foça’nın Osmanlı topraklarına katıldığından söz eder: Dukas 1956, 206.
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olmalıdır. Bu dönem onarımı, Ceneviz Döneminin pembe renkli horasan
harçlı sur onarımının üstüne geldiğinden ondan sonradır. Öte yandan 16231683 yıllarında yaşamış olan Hollandalı Corneille Le Brun, ölümünden sonra
1700 yıllarında basılmış olan kitabındaki eski Foça’ya ait iki gravür oldukça
önemlidir (Resim: 5-6)32. Bu gravür seyyah tarafından elle çizilmiş olmalıdır.
Gravürde her ne kadar yeni Foça yazısı bulunuyorsa da her iki resim de
Eski Foça’ya aittir. Tüm Osmanlı Dönemi kalesi ve kulelerini ayakta gösterir
durumdadır. Seyyah, 17. yüzyılın üçüncü çeyreğinde Foça’ya gelmiş olmalıdır.
Demek ki Osmanlı Dönemi kuleleri ve kalesi bu tarihten önce olmalıdır; bu
nedenle 1538-1539 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış
onarım, bu gravürlere de kronoloji yönünden uygun düşer.

9. II. Osmanlı Dönemi Onarımı (1649’daki II. Venedik Saldırısı ve 1671’deki Osmanlı
Dönemi Onarımı)
Foça surları, Venedikliler’in 1649 yılındaki büyük saldırısı sonrasında
büyük tahribata uğrar. Bu saldırıyı Evliya Çelebi (1612-1682)’den ve Katip
Çelebi (1609-1657)’den ayrı ayrı öğreniyoruz. XVII. yüzyılın ortalarında Girit
Adası kuşatması nedeniyle Osmanlı Venedik savaşları başladı. Bu zamanda
Venedikliler, İzmir ve kıyılarını tehdit ettiler. 1 Mayıs 1649 tarihinde Çanakkale
Boğazı’ndan geçen Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Foça
Limanına geldi33 ve kale önüne demirledi. 7 Mayıs 1649 tarihinde, öğle
zamanı Venedikliler Giacomo Riva komutasında limana saldırdılar34 ve
büyük bir savaş oldu. Osmanlı donanması zarar gördü. Osmanlılar, dokuz
gemi, bir kadırga ve üç mavna ile filonun hazinesini kaybettiler. Ayrıca
bir kadırga forsası da kaptanıyla birlikte Venedikliler’e katıldı. Foça kalesi,
32 Corneille Le Brun, Voyage au Levant : c’est-à-dire dans les principaux endroits de l’Asie
Mineure, dans les isles de Chio, de Rhodes, de Chypre... dans les... villes d’Egypte, de Syrie
et de la Terre sainte.... 1700, 166-167, Res. 57-58.
33 Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l Kibar Fi Esfari’l Bihar (Deniz Seferleri Hakkında Büyüklere Armağan), Haz.
İdris Bostan, Ankara 2008, 131; J. Von Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, Cilt X, İstanbul 1917
(Çev. Mehmet Atȃ), 145; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, TTK, Ankara 1951,
227-228, 250.
34 Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1640-1774), Cilt 4, İstanbul 2005 (Çev. Nilüfer
Epçeli), 64.
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Venedik toplarıyla tahrip edildi. Katip Çelebi’den öğrendiğimiz bilgilere35 ek
olarak Evliya Çelebi de bu saldırı üzerine ve kalenin onarımı konusunda da
daha çok bilgi veriyor36. Evliya Çelebi, Foça kalesi halkının savaşacak güçleri
olmaması nedeniyle kaleyi boş bıraktıklarından söz eder. Evliya Çelebi,
Venedikliler’in kaleyi alarak yağmaladığını, kale içindeki cephaneyle çok
sayıda ganimet mallarını aldığını ve hatta kale kapısını da götürdüklerini
anlatır. Evliya Çelebi, Foça’ya 1671’de gelir. Onun geldiği tarihte Foça
kalesinde onarım söz konusudur. O İzmirli Ahmet Ağa’nın kalenin
onarılmasıyla görevlendirildiğini ve onu orada tanıdığını yazar. Kendisinin
de iki gün süreyle kalenin onarımında çalıştığını da anlatır. Bu anlatıma göre
kale içerisindeki han, hamam, camiler, mescitler ve sokakların tümü haraptır.
Bu zamanda limana bakan büyük kulelere Balyemez denilen uzun menzilli
topların konduğunu da söyleyen Evliya Çelebi, karaya ve denize bakan
surların iki kapısının da bu zamanda yapıldığını ekler. Kale içerisinde 200
kadar iyi korunmuş kiremitli evin olduğunu söylemesi de bize Foça’nın o
zamanki nüfusu hakkında bilgi verir. Evliya Çelebi, Venedikliler’in saldırısı
sırasında kalenin sağlam olduğunu halkın ise yürekli, kahraman ve yiğit
olmadığını dile getirir. Ona göre halkın kaleyi düşmana teslim etmesinin
Foça’nın yağmalanmasına yol açtığını ifade eder. Evliya Çelebi’ye göre Foça
halkı bir saat savaşmış olsaydı, çevre köylerde sayısı 10.000’i bulan silâhlı
kişinin yetişip onlara yardım edeceklerinden, böylelikle şehrin yağmalanma
ve yıkımdan kurtulacağından söz eder. Evliya Çelebi ve Katip Çelebi’nin
verdikleri bu bilgilerden Foça’nın 1649 yılında Venedikliler tarafından
surlarının bir bölümüyle birlikte tahrip edildiğini ve 1671 yılında ise Evliya
Çelebi’nin de iki günlük katılımıyla onarıldığını anlıyoruz.
İncelemiş olduğumuz yarımadanın kuzey surları içerisinde bu zamana
ilişkin büyük bir onarım göremiyoruz. Belki güney surlarında da büyük
tahribat vardı; ancak güney surları elimize geçmedi. Kuzey surlarındaki
Kanunî Sultan Süleyman zamanında yapılmış I. Osmanlı kulesinin hemen
doğusundaki onarım bize göre 1671 yılından olmalıdır; çünkü bu onarım
duvarları I. Osmanlı kulesine dayanmış olduğu için 1538 tarihinden sonra
35 Kâtip Çelebi, Fezleke, Cilt II, İstanbul, 1879, 244-245.
36 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Anadolu, Suriye, Hicaz (1671-1672), Cilt IX, İstanbul
1935, 83-84.
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olmalıdır. Ayrıca bu onarımın önünde, bu onarımı koruyan ve destekleyen
1742 yılında III. Osmanlı Dönemi onarımı sırasında yapılmış payandanın
izleri görülür; bu nedenle sözü edilen II. Osmanlı Dönemi onarımı 1742
yılından önce olmalıdır. 1538 ile 1742 yılları arasına rastlayan I. Osmanlı
kulesinin doğu bitişiğindeki söz konusu onarım, kanımızca Evliya Çelebi’nin
katılmış olduğu Osmanlı Padişahı IV. Mehmet zamanındaki 1671 yılındaki
onarım olmalıdır. Bu onarımda orta boy taşların aralarında küçük taşların
eklendiğini görüyoruz; fakat ilginç olan yön taşlarının arasında toprak harcın
kullanılmış olması, kireç harcın kullanılmamış olmasıdır. Kanımızca Osmanlı
Döneminde kalenin bu tarihten önceki ve sonraki onarımlarında kireç
harç kullanılırken bu zamanda toprak harcın kullanılmış olması, Foça’daki
ekonomik durumun çok iyi olmadığını gösterir.

10. III. Osmanlı Dönemi Onarımı (1709 ve 1739 Depremleri Sonrasında 1742
Yılında Yapılan Onarım)
Foça yarımadasını çeviren kent duvarlarının, 1671 yılından sonra 18.
yüzyıl ortalarına kadar bir onarım gördüğünü sanmıyoruz; ancak 1709
ve 1739 yıllarında Foça’yı yerle bir eden iki büyük deprem sonrasında 18.
yüzyıl ortalarına doğru, 1742 yılında bu kale duvarlarının büyük bir onarım
geçirdiğini biliyoruz. Bu onarım, özellikle surları dışarıdan destekleyen
payanda denilen destek duvarlarıdır. Bu duvarların kaleyi baştan başa kuşatır
vaziyette yapılmış olduğunu görüyoruz.
3 Temmuz 1709 (Hicrî 24 Rebiülâhir 1721) Salı günü meydana gelen bir
deprem, Foça kalesini yerle bir eder37. Deprem sırasında büyük kapı, 6 kule
ve kale surlarının bir bölümü yıkıldı ve büyük kapının yakınındaki Hafız
Süleyman Ağa Mescidi de büyük hasar gördü. Minaresi binanın üzerine
düşerek mescidi harabeye çevirdi. Kale içerisindeki 30-40 evden bazıları
yıkıldı. Kulelerin bazılarının üst bölümü bazılarının da alta kadar olan
büyük bölümü tahribat gördü. Fatih Camii’nin minaresi şerefenin üstünden
kubbenin üzerine yıkıldı. Cami kubbesinde çatlaklar oluştu.
37 N.N. Ambraseys ve C.F. Finkel, Türkiye’de ve Komşu Bölgelerde Sismik Etkinlikler. Bir Tarihsel
İnceleme 1500-1800, TÜBİTAK, Ankara 2003 (Çev. Müzeyyen Umur Koçak), 95.
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1709’daki büyük depremin etkileri henüz Foça’da geçmemişken, 4 Nisan
1739 tarihinde ikinci büyük bir deprem meydana gelir. 24 Mart 1739 Cuma
günü oluşan bu deprem, on dakika sürer. İzmir ile eski ve yeni Foça oldukça
zarar görür. Foça kaleleri de oldukça hasar gördü. Deprem, kale içerisindeki
Fatih Camii’ne büyük zarar verdi. Kaynaklara göre Foça’nın dörtte üçü
tamamen yıkılmıştı38.
Bu iki büyük depremden sonra İstanbul’daki arşiv bilgilerinden
öğrendiğimize göre39 1742 (H.1155) yılındaki depremde tahribata uğramış
olan Foça kalesinin ve camilerin onarımı için gereken malzemenin ve bu
malzemenin nakliyatında kullanılacak deve, beygir ve katır gibi hayvanlar
ile malzeme nakledecek gemilerin sağlanmasına ve ayrıca çeşitli önlemlerin
alınmasına karar verilir. Surlar, bu tarihten itibaren büyük onarım görmüş
olmalıdır. Surların önünde yer alan ve boydan boya destekleyen payanda bu
zamanda yapılmış olmalıdır, çünkü büyük depremlerle surlar temelinden
zarar gördüğü için onların bu biçimde desteklenmesine karar verildiğini
görüyoruz. Surlara ek olarak yapılan bu payanda en geç onarımdır ve bu
tarihten sonra surlarda başka bir onarım yoktur; bu nedenle bu payandanın
1742 yılında yapılmış olması büyük olasılık içerisindedir. Payandanın taşları
birbirine kireç harcıyla tutturulmuştur. Bu harcın yapısı, I. Osmanlı Dönemi
onarımı olan Kanunî Sultan Süleyman zamanındaki büyük onarım sırasında
kullanılan kireç harcın yapısından farklıdır. İçerik açısından ondan farklıdır.

c) KORUMA KURULU KARARLARI GEREĞI YAPILAN KAZILAR
1) I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yer Alan ve “Ağalar Konağı” Olarak
Adlandırılan 48 Ada, 5-6 ve 11 Parseller
Ağalar Konağı ” denen yapının yer aldığı 48 ada 5, 6 ve 11 parsellerde
yapılan 2010 yılı kazıları, dört farklı yapı katını gün ışığına çıkardı40. I. yapı
38 Ambraseys-Finkel, 111.
39 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul, Tarih. 02/S/1155 Hicrî, Dosya No: 256, Gömlek No:
10661, Fon Kodu: C..AS..; Tarih. 02/S/1155 Hicrî, Dosya No: 162, Gömlek No: 8070, Fon
Kodu: C..EV..
40 I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan ve “ Ağalar Konağı ” olarak adlandırılan

496

katını Ağalar Konağı mimarîsi oluşturur. Konağın ön bahçesindeki 5.66 m.
seviyesindeki kireç tabakanın I. yapı katı ile II. yapı katı arasındaki sınırı
oluşturduğu gözlendi. Bu kireçli tabakanın seviyesi 5.66 m. üzerinden gelen
malzemelerin, konakla çağdaş olup konak zamanında kullanım gördüğü
anlaşıldı. II. yapı katının tabanını ise 5.10 m. seviyesindeki kireç taban
oluşturur. Bu yapı katının malzemeleri, konak öncesi Geç Osmanlı Dönemine
aittir. III. yapı katıyla ilişkili taban, 4.60 m. seviyesinde ele geçirilen döşeme
taşlardır. Bu tabaka içerisinden Erken Osmanlı Dönemi malzemesinin geldiği
görüldü. IV. yapı katı ise 4.00 m. seviyesindeki taş tabanla sona erer. Bu
katman malzemesi, genellikle Bizans Dönemine ilişkin seramik ve kiremit
parçalarıdır.

2) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalan 1056 Ada, 13 Parselde
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Phokaia antik kentinin kuzeydoğusunda yer alan bu parselde yapılan
kazılarda Arkaik Dönem, Erken Hellenistik Dönem ve Geç Roma Dönemine
ilişkin yapı katları saptandı41.
2011 yılı çalışmalarında 2010 yılında yapılan tüm çalışmalara devam
edilecektir. Özellikle “ Phokaia Antik Kenti Surları Restorasyon Projesi ” ilgili
Koruma Kurulu’nun onayından geçirildikten sonra restorasyon çalışmalarına
başlanacaktır.

48 ada, 5,6 ve 11 parsellerdeki kazı çalışmaları, Arkeolog Mehmet Bayram ve Mehmet Bakır
tarafından gerçekleştirildi.
41 III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1056 ada, 13 parselde kazı çalışmaları, Arkeolog
Serkan Ülbeği tarafından yapıldı.
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Çizim 1: Athena Tapınağı ve Ceneviz-Osmanlı kent duvarlarının planı.

Çizim 2: Kybele Kutsal Alanı'nda Ceneviz kent duvarlarının rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri.
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Çizim 3: 2. Ceneviz kulesi ile 1. Osmanlı kulesi arasında kent duvarlarının rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri.

Çizim 4: 1. ve 2. Osmanlı kuleleri arasındaki kent duvarlarının rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri.
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Çizim 5: 2. ve 3. Osmanlı kuleleri arasındaki kent duvarlarının rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri.

Çizim 6: 3. Osmanlı kulesi sonrasındaki kent duvarlarının rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri.
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Resim 1: Athena Tapınağı güney podium ile dinsel seremoni teras duvarları.
		İ.Ö. 6. yüzyıl başları.

Resim 2: Athena Tapınağı güneydoğu podium duvarı önü açmaları. Bizanslılar tarafından
kireç yapılmak için küçük parçalara ayrılan Roma Dönemi Athena Tapınağı’nın
mermer mimarlık örnekleri.
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Resim 3: Athena Tapınağı’nın güney peristasis duvarının önündeki 7 numaralı Osmanlı
evinin girişi ile önündeki Osmanlı Dönemi sokağının altında ortaya çıkarılan
Roma Dönemi mermer tambur.

Resim 4: Yarımadanın güneyden görünüşü. Surların kazılmasından önceki durumu.
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Resim 5: 1623-1683 yıllarında yaşamış olan Hollandalı Corneille Le Brun’ün çizmiş
olduğu Foça’ya ait bir gravür. Gravürde, Kanunî Sultan Süleyman zamanında
onarılan surlar görülüyor.

Resim 6: 1623-1683 yıllarında yaşamış olan Hollandalı Corneille Le Brun’ün çizmiş
olduğu Foça’ya ait diğer bir gravür. Gravürde, Kanunî Sultan Süleyman
zamanında onarılan surlar görülüyor.
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2010 YILI TROİA KAZI SONUÇLARI
Ernst PERNİCKA*
Rüstem ASLAN
1988 yılında başlatılan yeni dönem Troia kazılarının 23. sezonu yaklaşık

1

40 yakın uzman ve arkeoloğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu seneki
çalışmalarımızda Tire Müzesi’nden Mustafa Baysal Bakanlık temsilcisi
olarak katıldı. 2010 llı çalışmaları farklı kişi ve kurumların destekleriyle
gerçekleştirildi. Bu bağlamda Tübingen ve Çanakkale’deki Troia Vakıfları,
Troia Dostları, Alman Araştırma Kurum (DFG), Institute for Aegean Prehistory
(INSTAP), Shelby White- Leon Levy Program, Siemens Türk Aş. Kale Grubu ve
Süleyman Bodur’a destekleri için teşekkür ederiz.
Bu seneki çalışmalarda Son Tunç Çağı Troia aşağı kentine ait savunma
hendeği konusunda önceki yıllarda başlatılan kazı çalışmalarına üç ayrı
açmada devam edildi. Ama aynı zamanda son yayın için gerekli belgeleme
ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ören yerindeki koruma,
restorasyon ve ören yerinin sunumu konusundaki çalışmalar da paralel
olarak devam ettirildi.

Kazıevi Çalışmaları: Buluntuların Değerlendirilmesi ve Belgelenmesi
Kazı evi çalışmaları, kazıdan çıkan eserlerin değerlendirilmesi,
belgelenmesi restorasyonu ve konservasyonu kapsamaktadır.
Bu yılki kazılardan çıkan çanak çömlekler önceki yıllarda olduğu gibi
dönemine göre farklı uzmanlar tarafından çalışılmıştır.
Diane Thumm-Doğrayan doktora çalışması kapsamında Troia’daki Tunç
Çağına ait pithosları belgeleyerek incelemeye devam etmiştir.
*

Prof. Dr. Ernst PERNICKA, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des
Mittelalters, Eberhard Karls Universität Tübingen. Schloss Hohentübingen, D-72070
Tübingen/ALMANYA.
Doç. Dr. Rüstem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, 17100 Çanakkale/TÜRKİYE.
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Wendy Rigter, Troia VI-Orta Döneminden Troia VI-Geç Döneminde
olan çanak çömlekler ile kaleden çıkan Tan Ware çanak çömleğini doktora
çalışmasının yayınına yönelik olarak yeniden değerlendirmiştir.
Mariana Thater, doktora çalışması kapsamında Troia I Dönemi çanak
çömleği üzerindeki belgeleme çalışmalarını kronolojik kapsamda devam
ettirmiştir.
Troia II-V Döneminden çıkan çanak çömlekler ise Christiane Fridich
tarafından çalışılmıştır.
Claudia
Akınbay master çalışması kapsamında Troia I Dönemi
malzemelerini incelemektedir.
Ch. Brian Rose, Tunç Çağı sonrası dönem buluntularının yayın
incelemelerine devam etmektedir. Özellikle önceki yıllardan çıkan
malzemelerin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Mönika Möck-Aksoy bu yıl da çanak çömlek ve küçük buluntuların
çiziminden sorumlu olmuştur. Ayrıca malzeme çiziminde Evrim Uysal,
Christoph Fahrion ve Franziska Faupel çalışmışlardır.
Yapılan tüm çalışmaların fotoğraflanması ise Gebhard Bieg ve Thomas
Fischer-Lück, tarafından gerçekleştirilmiştir.
Geçen yıl çıkan insan ve hayvan kemikleri ise Antropolog Dr. Henrike
Kiesewetter tarafından incelenmiştir.
Buluntu konservasyonu ise Donna Strahan ve Aylin Dönmez tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Ören yerinin Koruması, Restorasyonu ve Sunumu Çalışmaları
1988 yılında Prof. Korfmann tarafından başlatılan yen dönem kazılarında
özellikle ören yerinin korunması ve restorasyonu ve sunumu çalışmalarına
ağırlık verilmiş ve söz konusu bu çalışmalar düzenli bir şekilde devam
ettirilmiştir. Korfmann sonrası dönemde söz konusu bu çalışmalar kesintiye
uğratılmadan devam ettirilmiştir.
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Hava koşulları nedeniyle önceki yıllarda ören yeri içindeki bitki örtüsü,
hem kalıntıların görülmesini engellemeye başlamış, hem de kalıntılara zarar
verecek düzeye erişmişti. Bu nedenle özellikle Son Tunç Çağı savunma
duvarları ve saray binalarının olduğu alandaki bitki örtüsü temizlenmiştir.
Ören yerindeki kalıntıların görülmesini engelleyen ve aynı zamanda
kalıntılara zarar verecek düzeye erişen bitkilerin temizlenmesi işi düzenli bir
şekilde devam ettirilmiştir.
Ziyartçi bilgi panoları da düzenli bir şekilde temizlenmektedir. Ayrıca
eskiyen bazı bilgi panoları yenileriyle değiştirilmiştir (Plan: 1)
Ören yerinin içindeki ziyaretçi yolunun zarar görmüş bölümleri
sağlamlaştırılmıştır. Özellikle kaynak mağaraya giden yolun bakımı tümüyle
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1)
Troia ören yerindeki kendine özgü kazı tarihçesi ve bununla bağlantılı
olan buluntu ve mimarîsi, burayı Anadolu’daki diğer prehistorik dönem
höyüklerinden farklı kılmaktadır. Bu farklılık nedeniyle ören yerinin turizm
kapasitesi diğer yerlerden çok daha zengindir. Ancak buraya duyulan bu
ilginin neden olduğu yoğun ziyaretçi akını ise, aynı zamanda buranın tahrip
edilmesine neden olmaktadır. Bu “tahribatı” en aza indirmek, ziyaretçiler
için ören yerindeki gezi yolları ile mümkündür. Bu tür uygulamalarla
ziyaretçilerin ören yeri üzerindeki “baskısı” daha kontrollü bir şekilde
farklı alanlara kaydırılabilmektedir. Ancak prehistorik yerleşmelerin
didaktik

anlamda

ziyaretçilere

anlatılmasında,

kalıntılar

üzerindeki

“abartılı” uygulamaların yerine, bilgilendirme panolarındaki resim, çizim ve
rekonstrüksiyonların kullanılması daha koruyucu bir uygulamadır. Bütün
bunların yanı sıra, prehistorik yerleşmelerde kazı buluntularının, ören yeri
yakınında sunulamaması önemli bir sorundur. Bu nedenle Troia örneğinde,
uzun yıllardır planlanan “Troia Müzesi”, prehistorik höyük algılamasını
kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde etkileyecektir.
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Aşağı Kent Bölgesindeki Burgu Çalışmaları
Troia çalışmalarının başından beri Troia çevresinin paleocoğrafyası, doğal
çevre değişmeleri ve Troia jeoarkeolojisi üzerine yapılan araştırmalara 2010
yılında önceden planladığı gibi devam edilmiştir. Bunun için 25 Temmuz-07
Ağustos 2010 tarihlerinde, doktora öğrenciler Mehmet Doğan ve Rifat İlhan
ile lisans son sınıf öğrencisi Senem Yıldız’ın katılımıyla Troia ve çevresinde
arazi çalışmaları ve delgi sondajları yapılmıştır.
Bu yıl çalışmalarımız üç konu üzerinde yoğunlaşmıştır:
a) 2007 yılından beri üzerinde çalışılan Troia aşağı kent alanında
Tunç Çağı savunma hendeğinin doğu kesiminin belirlenmesi için Cobra
delici ile yeni delgi sondajlar yapılmıştır. 2008 ve 2009 yıllarındaki delgi
sondajlarında kuzeydoğuya uzanışı belirlenen hendeğin daha kuzeydeki
devamını araştırmak amacıyla mevcut otopark alanı güney kenarı boyunca, 2
m. aralıklarla 60 delgi sondaj yapılmıştır. 3 m.yi geçmeyen derinliklere kadar
inilebilen bu delgilerde genellikle 2,5-3,0 m. kadar derinlikte ana kayaya
girilmiştir. Bunun üzerinde, batı kesimdeki 32 delgide 50-70 cm. kadar bir
kültür tabakası saptanmıştır. Ana kaya yüzeyini kaplayan, koyu renkli,
toprağımsı bir dolgu içinde çokça küçük yanık unsurlar, seramik kırıntıları,
bazen küçük kemik parçaları bulunan bu katmanın prehistorik bir yüzey
örtüsü olduğu arkeologlarca belirlenmiş, prehistorik Troia’nın alanı ile ilgili
önemli bir yeni buluntu olarak değerlendirilmiştir (Plan: 2).
b) Bu yılın diğer bir araştırma konusunu Troia-Karamenderes ovası güney
kesimindeki genç yüzey örtülerinin jeolojik-jeomorfolojik değerlendirmeleri
oluşturmuştur. Ova güney kenarındaki genç (Pliosen-Pleistosen) yüzey
örtülerinin jeomorfolojik dağılımı, bölgedeki, özellikle Karamenderes ovası
güney fayındaki hareketleri yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Bu
nedenle, önceden uzaktan algılama yöntemleriyle saptanan bazı jeomorfolojik
özelliklerin arazide gözlenmesi için yüzey çalışmaları yapılmıştır.
c)

1977 yılından beri Troia-Karamenderes ovasında yapılan ve toplam

sayısı 318’i bulan sondajlardan sağlanan sedimantolojik-stratigrafik bilgiler
laboratuvar ve büro çalışmaları ile değerlendirilirken hâlâ bazı eksiklikler,
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boşluklar ortaya çıkmaktadır. Taştepe Köyü kuzeyi de böyle alanlardan
biri olarak belirlenmiş ve Kumkale Tarım İşletmesi alanı içinde, alüvyal
ova tabanında bir sondaj yapılması gerekli görülmüştür (Sondaj No.
319). Bu yılın ilk çalışma günlerinde burada Cobra delici ile yapılan delgi
sondajda 27 m. derine kadar inilmiştir. Burada ova yüzeyi denizden 1718 m. kadar yüksektedir. Delgide yüzeyden bu derinliğe inildiğinde kıyı
bataklığı niteliğinde bir sedimantoloik birime girilmiş, ancak denizel birikim
izlenmemiştir. Buna göre, Holosen transgresyonunda Pınarbaşı kuzeyine
kadar ilerleyen denizin doğuda bu alana sokulmadığı anlaşılmaktadır. Bunun
jeoarkeolojik bir sonucu da, delgi sondajın hemen güneyindeki Hanaytepe
Höyüğü’nün kıyıya yakın, fakat hemen kıyıda bir yerleşme yeri olmadığıdır.

Kazılar
Bu yılki kazı çalışmaları, 2010 ve önceki yıllarda yapılan jeofizik ölçüm
sonuçlarının sınanması ve savunma hendeğinin geçen yıl bulunan girişi ve
hendeğin hemen yanındaki iskeletlerin konumunu anlamak için, çalışma
planında öngörüldüğü gibi gerçekleştirilmiştir (Plan: 3) Söz konusu bu
çalışmalarda Son Tunç Çağı savunma hendeğinin doğuya doğru ilerlediği,
böylece tahmin edilen Tunç Çağı aşağı kentinin, önceki yıllarda sanılandan
daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca burgu çalışmalarının verdiği
sonuç da hendeğin devamı olabilecek bir ize işaret etmektedir. Özellike Troia
kalesinin yaklaşık 300 metre doğusundaki bulunan ve hâlen turist otobüslerin
park yeri olarak kullanılan yerde yapılan burgu çalışmalarının sonuçları
çok ilginçtir. Bu alanda yaklaşık 1 metreye varan prehistorik dönem yangın
tabakasına rastlanmıştır. Bu sonuç, şimdiye kadar hiçbir hafir tarafından
araştırılmamış bu bölgedeki Son Tunç Çağı kale dışı yerleşmesi açısından
önemli bilgiler verebileceğini ortaya koymuştur.
Bu nedenle burada 2011 yılında kazı yapılması planlanmaktadır.
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Bu seneki çalışmalarda üç ayrı açmada 60 m2lik bir alanda kazılar
gerçekleştirildi. Söz konusu HI/25-26; I 25 ve I 25 doğu açmalarındaki
kazılar Dr. Sinan Ünlüsoy, Catalin Pavel ve Ardıl Akinbay sorumluluğunda
yürütüldü.

Kazı Alanları
I 25 Doğu Açması 							
Bu alanda 2009 yılında kazısı yapılan açmanın batısında ana kayaya
ulaşılmıştı; ancak ana kayanın üstündeki Tunç Çağı tabakalarıyla ilgili çok net
bilgiler elde edilememişti. Bu seneki çalışmalar ana kayanın hemen üstündeki
Son Tunç Çağı tabakalarını daha geniş bir alanda açığa çıkararak tespit
etmeyi amaçlamaktaydı. 2x6 m. (9378-9380/10308-10302) boyutlarındaki I
25 açmasında 05.08.2010 tarihi ile yeniden çalışmalara başlanmıştır. İki işçi
ile başlanan kazılar, kış mevsimi boyunca yağmur suları nedeniyle aşınan
batı ve doğu yönlerinde yer yer 20-25cm.ye varan profil çökmeleri nedeniyle
açmanın temizlenmesi, profillerin düzenlenmesi ve kazılmış

alanlarda

ana kaya yapısının daha anlaşılabilir bir hâle getirilmesi amacıyla devam
ettirilmiştir.
24.50 m. ile Tunç Çağı tabakalarının başladığı ve 23.53 m. - 23.43 m.
yüksekliklerinde ana kayaya ulaşılan geçen yılki çalışmalar,

bu yıl söz

konusu bu tabakaların devamının görülmesi amacıyla, açmanın batısında
gerçekleştirilmiştir. Güney –kuzey doğrultusunda ortalama 25.60 m.
seviyelerinde başlanan çalışmalarda 25.05-24.90 yüksekliğine inildiğinde,
çanak yoğunluğu Geç Roma ile başlayıp Erken Roma Dönemine tarihlenmekle
birlikte, yeniden kazılan alt tabakalarda yavaş yavaş Hellenistik Dönem çanak
çömlekleri göze çarpmaktadır. Ayrıca Roma katmanlarında yer alan bazı
renkli sıva döküntüleri, demir çiviler ve terrakotta parçaları tespit edilmiştir.
Genelde, çıkan çanak çömlekler ve toprak yapısı ile dolgu bir katman izlenimi
veren üst tabakalardan sonra, ortalama 24.60-24.50 m. yüksekliğinde yavaş
yavaş Tunç Çağı tabakalarına ulaşılmıştır. Burada ilk göze çarpan Troia VI
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geç dönem çanak çömlekleri olmuştur. Toprağın çok steril ve kumlu olması
buraya erozyon ile kaymış olan katmanlara işaret etmektedir. Ortalama 23.91
nivosunda özellikle açmanın orta kesimlerinde toprakta yanık tabakaların
olduğu da gözlemlenmiştir. Bu arada açmanın kuzeyindeki orta bölümlerine
oranla Troia VII evresinden bazı çanak çömleklerin yer alması, kuzey alanda
bir dolgu katman olgusunun devam ettiğini, ancak açmanın orta kısımları için
bunun böyle olmadığının kanıtı olsa gerektir. Daha aşağı tabakalarda, bu
bağlamda steril bir katman tespit edilmiştir. 23.72-23.70 m. arasından gelen
yoğun küllü toprak ve yanık ahşap parçaları bu alanda bir kültür katmanı
olabileceğini bize göstermektedir.
23.70-23.60 yükseklikleri arasında ise Son Tunç Çağı kültür tabakaları
açığa çıkarılmıştır. Tabaka, kerpiçli, küllü ve yoğun deforme olmuş yapısı ile
burada ne tür yerleşim aktivitelerinin olduğunu bize açıkça göstermese de,
özellikle Troia VI erken döneminde, Son Tunç Çağına tarihlenen savunma
hendeğinin dışında da, yerleşim izlerinin varlığına işaret etmektedir. Bu
alanda çıkan çanak çömlekler, bir önceki tabakalardan daha farklı olarak Troia
VI erken-orta dönemine tarihlenmektedir. Bu tabaka ve ana kaya arasında
kalan evrede ise yine az küllü ve ana kayadan kopan ufalmış zerreciklerin de
varlığı ile yukarı yüksekliğinde yer alan Tunç Çağı katmanlarına göre farklı
bir görüntü çizmektedir; ayrıca çıkan çanak çömlek sayısı da azalmaktadır.
Buradaki çalışmalar, ana kayanın temizlenerek belgelenmesi ile sonlanmıştır
(Resim: 2). Tahmin edildiğinin aksine Tunç Çağına ait kesin bilgi veren mimarî
kalıntılar rastlanmamıştır. Bu da bir olasılıkla buradaki dolgunun yine Tunç
Çağındaki imar çalışmalarıyla doğuya doğru yığılmış olabileceğini akıllara
getirmektedir.

H I 25
Önceki yıl kazılmaya başlanan

H I -26 açması 25 m2 genişletilerek

kazılmaya devam ettirilmiştir. Bu kazılardaki amaç geçen yıl ortaya çıkarılan
savunma hendeğinin hemen sınırındaki iki iskeletin olası bir Orta Tunç Çağı
nekropolüne ait olup olmadığının anlaşılmasına yönelikti. Yapılan kazılarda
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sadece Geç Roma Dönemine ait tabakalar ortaya çıkarılmıştır. Bazı duvarların
20. yüzyılda yapılan yoğun tarımla tahrip edildiğini ortaya koymuştur.
Açmanın kuzeybatı köşesinde üstü kapatılmış bir atık su kanalı ile, önceki
döneme ait su künkleri tespit edilmiştir
Bu alanın bir olasılıkla Geç Roma Dönemi evinin tuvaletine ait olabileceği
tahmin edilmektedir. Bu alandaki tüm duvar ve su sisteminin M. S. 400’lere
tarihlenmektedir.
Savunma hendeğinin hemen sınırındaki iki iskeletin olduğu alanda,
önceki yıldaki yükseltiye kadar kazılmış olmasına rağmen, herhangi bir
gömü ya da insan kemiklerine rastlanmamıştır. Bu durum, bu alanda bir
olasılıkla Helenistik ve Roma Dönemi inşa faaliyetleri sırasında üstte bulunan
Tunç Çağı kalıntılarının büyük oranda tahrip edilmiş olabileceğini akıllara
getirmektedir.
Açmanın kuzeybatı köşesinde üstü kapatılmış bir atık su kanalı ile, önceki
döneme ait su künklerinin güneyi buradaki mimarînin daha iyi anlaşılabilmesi
için açılmaya devam edilmiştir.
Önceki yılda savuna hendeğindeki bir kesinti ile ortaya çıkan buradaki
kent girişinin kuzey doğusu, giriş sisteminin daha iyi anlaşılması için
kazılmıştır. Bu alanda Son Tunç Çağı’ndaki hendeğin doldurulması ve güneye
doğru başka bir hendeğin açılması sonrasında, bu alanda yapılan bir duvarın
sadece küçük bir bölümünün kalıntıları tespit edilebilmiştir. Girişin hemen
kuzeydoğusundaki Son Tunç Çağına ait kerpiç dolgunun da bu dönemle
ilişkilendirilebileceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 23, 96 yüksekliğinde
tümüyle açığa çıkarılan hendek sistemi ve kapı girişi, Son Tunç Çağında
düzenli bir savunma sisteminin inşa edildiğine işaret etmektedir (Plan:
4). Bu sene kesin olarak saptanan Son Tunç Çağına ait savunma hendeği
ve hendeği keserek yapılan kent girişi, önceki yıllardaki kazı sonuçlarıyla
birlikte değerlendirildiğinde, Son Tunç Çağı kalesinden yaklaşık 500 metre
güneydeki savunma yönelik böylesi planlı bir inşa çalışmasının kentin o
dönemlerdeki gücü ve konumunu ortaya koymaktadır (Resim: 3)
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I25 Açması
I25 plan karesinde 22.07.2010 tarihinde başlayan kazı çalışmaları, daha
önceki yıllarda (2008-2009) HI 25/26 açmasında açığa çıkarılan Troia VI
Dönemine ait ana kayaya oyulmuş savunma hendeğine ait kapı girişinin,
kuzeydoğuda yer aldığı varsayılan kısmını belirleme amacını taşımaktadır.
I25 plan karesinin batı yarısında yer alan kazı alanı 5x5 m. boyutlarında
olup y:9365-x:10310 ve y:9370 – x:10305 koordinatları arasında bulunmaktadır.
Yapılan ilk çalışmalarda yüzey toprağının alınması ile birlikte yaklaşık 20
cm. derinlikte M.S. VI yüzyıla ait olduğunu düşünülen bir evin duvarları
açığa çıkmıştır. Kazı alanını kuzey-güney doğrultusunda iki kısma ayıran
yaklaşık 4,5 m. uzunluğundaki bir duvara doğu-batı doğrultusunda bir başka
duvar bağlanmaktadır. Daha önceki yıllarda aynı bölgede yapılan kazılarda
da tespit edildiği üzere bu yapı da M.S. VI yy.da gerçekleşen bir deprem
ile büyük ölçüde tahribata uğramış ve terkedilmiştir. Bu tahribatı belirleme
de en önemli gösterge batı tarafında kalan evin iç tarafında yıkık bir hâlde
bulunan çatı kiremitleridir. Bunun yanı sıra evin bahçe duvarını temsil
ettiğini düşündüğümüz batı-doğu yönünde uzanan duvarın doğu kısmına
eklenen bir işlik tespit edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan ev
duvarına sonradan eklendiği anlaşılan bir adet duvar daha yaklaşık olarak
50 cm. derinlikte açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney duvarının doğuya bakan
yüzüne yaslanan bu duvarın 2,7 metreyi bulan kazı alanı sınırları içerisinde
kalan kısmı açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney duvarının batı yüzeyine eklenen
taştan inşa edilmiş bir su kanalı ise açmanın güneybatı köşesinde yaklaşık 1.5
m. kadar açığa çıkarılmıştır. Yukarı da bahsi geçen sonradan eklenen duvarın
ve su kanalının gerek yapım tekniği açısından gerekse yükseklikleri açısından
şu an için çağdaş olduklarını söyleyebiliriz. Bu duvarlardan kuzey-güney
doğrultusunda uzanan 1 No.lu duvar epeyce tahribata uğramış olduğundan,
kazı çalışmaları sırasında tehlike arz etmemesi için belgelenerek kaldırılmıştır.
Açığa çıkarılan VI yy.a ait yapının içerisinde bulunan bir adet Bizans
Dönemi sikkesi ve duvarın üst seviyesinin taşlarının yer yer alınmış olması
yapının duvarlarının en azından Bizans Döneminde taş alma yolu ile tahrip
edildiğini göstermektedir.
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Yukarıda bahsi geçen geç Roma Dönemine ait yapıların yaklaşık olarak
yer yer 1 metreyi bulan yıkıntı tabakasının hemen altında ise kazılan alanın
Güneydoğu köşesinde iki adet erken Roma Dönemine ait iç içe geçen iki adet
duvar kısmen açığa çıkarılmıştır. Bunlardan ilki kuzey-güney doğrultusunda
ilerlemekte olup yaklaşık olarak 1,23 m. uzunluğa kadar açığa çıkarılmıştır.
Diğeri ise doğu-batı doğrultusunda uzanmakta olup 1,54 m. uzunluğa kadar
takip edilebilmiştir. Duvarların hemen üzerlerinde belirlenen yoğun yanık
tabaka duvarların ait olduğu binanın bir yangın sonucu tahribata uğradığının
açık göstergesidir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvara ait bir eşik
taşı buranın binanın girişini temsil ettiğini göstermektedir. Eşik taşının hemen
üzerinde bulunan bir adet tunç kapı dingili ise kazılan alandan çıkan en ilginç
buluntuyu temsil etmektedir. Duvarlara ve dolayısıyla yapıya ait olduğu
kesin olan bir adet sıvalı taban duvarlarının batısında yaklaşık 12 m2lik bir
alanda tespit edilmiştir.
Açığa çıkarılan duvarlara zarar vermemek için I25 açmasındaki bu seneki
çalışmaların asıl amacını oluşturan Troia VI dönemine ait savunma hendeğini
ve girişini bulmaya yönelik çalışmalar bu doğrultuda açmanın batı kısmında
yürütülmüştür (Plan: 5).
Yukarıda sözünü ettiğimiz binaya ait tabanın hemen altından (25.00 m.)
itibaren başlayan Geç Tunç Çağına ait yaklaşık olarak 90 cm. derinliğinde
içerisinde oldukça çok sayıda kemik ve çanak çömlek barındıran bir
dolgu tabakası belirlenmiştir. Dolgu tabakasının hemen altında ise deniz
seviyesinden yaklaşık olarak 24.25-24.30 m. yüksekte ana kayaya ulaşılmıştır
ve burada da ana kayanın 4 m. genişliğinde ve 1,5 m. derinliğinde kazılarak
hendek oluşturulduğu anlaşılmıştır. Hendeğin üzerinde ve iç kısmında tespit
edilen dolgu tabakasının içindeki buluntularda dâhil olmak üzere hemen
hemen hiç değişim göstermeden derinleşmesi hendeğin bilinçli olarak kısa bir
süre içerisinde işlevini kaybettikten sonra doldurulduğunu göstermektedir.
Kuzeydoğu-güneybatı yönünde ilerleyen hendeğin üst kenarı açmanın
güneybatı köşesinde dönerek batı yönüne doğru ilerlemektedir. Yaklaşık
olarak 80 cm. kadar açığa çıkarılan bu kısmın savunma hendeğinin giriş
kapısını temsil ettiği açıktır (Resim: 4)
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HI25/26 açmasında açığa çıkarılan giriş kapısı ile buradaki kapı arasındaki
uzaklık yaklaşık olarak 7 m.dir. Önümüzdeki yıllarda I25 açması batı yönünde
genişletilerek kapı girişinin bütününün ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Ziyaretçiler, Medya ve Kamuoyu Çalışmaları
Bu seneki çalışmalarımız pek çok kişi ve kurum tarafından yakından
izlenmiştir. Ticaret eski Bakanı sayın Kürşad Tüzmen kazıyı ziyaret ederek,
çalışmalar hakkında bilgi almıştır.
Almanya’nın Avrupa Birliği Bakanı Jutta Steinruck ve İsmail Ertuğ da kazı
ekibini ziyaret etmiş ve kazı çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir.
Bunun yanı sıra Türkiye ve Avrupa’dan meslektaşlarımız (Prof. Turan
Efe, Barbara Ottoway vd. ) kazıyı ziyaret etmiş, arkeolojik tarihleme sorunları
hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
İlk cildi 2011 yılında çıkacak son yayın çalışmalarının, diğer ciltleriyle
ilgili hazırlıkları devam ettirilmektedir. Ayrıca Son Tunç Çağı aşağı kent
kazılarının önümüzdeki yıl da devam ettirilmesi ve aynı zamanda kale
ve kalenin yakınında İlk Tunç Çağı ile ilgili yeni bazı yerlerin kazılması
planlanmaktadır.
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Plan 1: Ören yerinde tamir edilen gezi yolu.

Plan 2: Aşağı kentte yapılan burgu profili. Tunç Çağı katmanları ve hendek (sağda) görülebilmektedir.
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Plan 3: 2010 yılı kazı alanları.

Plan 4: Savunma hendeğindeki giriş.

517

Plan 5: I 25 açmasındaki hendek ve üstünde yapılmış Roma Dönemi ev temelleri.

Resim 1: Tamir edilen gezi yolu.
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Resim 2: I 25- doğu açmasındaki Tunç Çağı tabakaları.

Resim 3: Savuma hendeğindeki girişin batı tarafı ve üstündeki Roma Dönemi evleri.
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Resim 4: I 25 açmasındaki hendeğin doğu yönüne doğru devamı.
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SİDE 2010
Hüseyin Sabri ALANYALI*
Side antik kentinde, 12 Temmuz - 8 Eylül 2010 tarihlerinde sürdürülen

1

çalışmalarımızın

en

temel

başlıklarını

“stratigrafiye

dayalı

yapı

araştırmaları”, “mimarî koruma ve belgeleme” ile “mimarî düzenleme”
çalışmaları oluşturmaktadır. 2010 yılı Side çalışmalarını destekleyen Kültür
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Türk
Tarih Kurumu’na, Anadolu Üniversitesi’ne, Antalya İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’ne, Manavgat Kaymakamlığı’na, Side Belediyesi’ne, Side Müze
Müdürlüğü’ne ve Bakanlık temsilcimiz M. Kolağasıoğlu’na teşekkür ederiz.
I. Kazı ve Araştırma Çalışmaları
F. Soykal ALANYALI
A. T. TEK
D. Şen YILDIRIM
B. S. A. ORANSAY
1. Dionysos Tapınağı (Resim: 1)
Dionysos Tapınağı’nda, 2009 yılında başlatılan çalışmaların devamı
niteliğinde, 8 ayrı alanda daha çalışılmıştır (Sd. Dion. Tap. 2010; Sond. 1-8/10).
Tapınağın güneydoğu köşesinde Sond. 1/10’ da yürütülen çalışmalar
kapsamında 11.51 m. seviyesinde oldukça düzgün üst üste yerleştirilmiş iki
bloktan oluşan, podyum bloklarının oturduğu zemin tespit edilmiştir. Podyum
blokları sökülmüş olsa da zemin üzerinde izleri hâlâ görülebilmektedir. Bu
zemin üzerinde tespit edilen iki konglomera blok, önde uzanan podyum
bloklarının arkasında yer alan ve yukarıdan binen yükü taşımak için
yerleştirilen bloklardan geriye kalan sadece ikisidir. Aynı konstrüksiyon
tapınağın güney ve batı kenarında iyi korunmuş bir şekilde görülmektedir.
*

Doç. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE.
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Güneydoğu köşede, 11.50 m. seviyesinde uzanan zeminin gerçekten tiyatroya
ait fil ayaklarının altındaki paye ve bu payeler arasında uzanan gergi duvarı
tarafından kesildiği açıkça tespit edilmiştir. Ayaklar arasındaki gergi duvarı
11.50 m. seviyesinde zeminin üzerine oturtulmuştur ve 12.50 m. seviyesinden
itibaren aşağıya doğru harçlı bir örgü şekliyle uzanmaktadır. Duvar 10.73 m.
seviyesine kadar takip edilebilmektedir. Bu seviyeden itibaren aşağıya doğru
çalışmaya devam edilememiştir. Bu alandan ele geçirilen seramikler M.S. 2.
yüzyıla tarihlenmektedir.
Ayrıca, Sond. 2/10’da yapılan çalışmalar kapsamında tapınağın temeline
ait blokların hemen alt seviyesinden (10.80 m.) itibaren görülen ve M.S. 4.
yüzyıla tarihlenen seramikler tapınakta ve/veya hemen önünde M.S. 4.
yüzyılda ciddî bir düzenlemenin olduğuna işaret etmektedir.
Tapınağın içindeki tabakalanmayı görebilmek ve sonuçlarını bir önceki
yılla karşılaştırmak üzere açılan Sond. 3/10’da tapınağın zemin seviyesinde
esasen 12.35 m.de başlayan ve 9.15 m.ye kadar uzanan yaklaşık 3.20 m.lik
alandan elde edilen sonuçlar oldukça ilginçtir. En üstteki katmanda 12.3511.75 m. seviyeleri arasında ele geçirilen günümüze ait modern malzeme,
buranın daha önceki araştırmalar sırasında tapınağın temel konstrüksiyonunu
görmek amacı ile açıldığına işaret etmektedir. Bu tabakada ele geçirilen
sikkeler kendi içinde tarihsel bir bütünlük oluşturmaktadırlar. En erken
tarihli olanı M.S. 347-348 yılına ait olsa da, yoğun olarak en geç tarihlileri 457474 ve 450-491 yılına işaret etmektedir. Bu bağlamda alanın M.S. 5. yüzyılın
ikinci yarısında tesviye edilerek yeniden kullanıldığını ve bu kullanıma ait
zemin seviyesinin de yaklaşık 12.35 m. olduğunu ifade edebiliriz. 2009 yılı
sondajlarında tapınağın temel katmanlarının 5. yüzyılın ortalarında ya da
hemen sonrasında tesviye edilerek doğu duvarının inşa edildiği yani bu
tarihlerde tapınakta köklü bir değişimin yaşandığı tespit edilmiştir. Bu yıl ele
geçirilen buluntular bu tarihi biraz daha yukarıya çıkarmaktadır.
2009 yılında (Sond. 1/09, 2/09 ve 3/09) 11.42/11.46 m. seviyeleri arasında
tespit edilen sıkıştırılmış bir zeminin varlığı Sond. 3/10’da da tespit edilmiştir.
Bu alan tapınağın temel bloklarının yerleştirildiği zemin olduğu gibi, aynı
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zamanda tapınağın temel konstrüksiyonunun da bir parçasıdır. Bu zeminin
hemen üstünden gelen M.S. 2. yy. seramikleri (K. 24/10 ve K. 27/10) belki de
tiyatro yapılırken bu zemine kadar bir çalışmanın olabileceğini düşündürse
de, bunu kesin olarak söylemek güçtür.
Tapınağa girişi sağlayan merdivenlerin hemen altındaki tabakalanmayı
görebilmek,

hemen

yandaki

Sondaj

2/10’daki

tabakalanma

ile

karşılaştırabilmek, tiyatro ile tapınak arasındaki stratigrafik ilişkiyi tespit
edebilmek ve her iki yapının temel konstrüksiyonuna ışık tutmak amacı ile
Sond. 4/10’da çalışmalar yapılmıştır. En alttaki basamağın hemen önünde
M.S. 4. yüzyıla tarihlenen bir tabakalanma ile karşılaşılmıştır. Bu alan M.S.
4. yüzyılın sonunda yeniden ele alınmış olmalıdır. Ancak bunun basamakla
olan ilişkisi sorgulanmalıdır. 10.42 m. seviyesinde tespit edilen küçük
taşlardan oluşturulmuş sıkıştırılmış zemin ise muhtemelen tapınağın temel
konstrüksiyonuna ait olmalıdır. Üstündeki M.S. 1. yüzyıla ait tabakalanma da
bunu doğrular niteliktedir. Çalışmalar ana kayaya kadar devam ettirilmiştir.
2010 yılı Dionysos Tapınağı çalışmaları kapsamında, tapınağın hemen
batısındaki alanda da çalışmalar (Sond. 5/10 ve 6/10) yürütülmüştür. Bu
alanda oluşturulan mekânların ne zaman kullanılmaya başladığını, bu
mekânların tapınak yapısı ile mekânsal ve tarihsel ilişkisini tespit edebilmek
amacı ile çalışılmıştır.
2010 yılının belki de en ilginç sonuçları tapınağın güney tarafında
yürütülen çalışmalarda (Sond. 7/10) alınmıştır. Bu alanda tiyatronun gergi
duvarı (D aralığı) ve pabuçların tapınağın üzerine oturuş biçimi tespit edilmiş
(Resim: 2); podyum bloklarının tapınağın güneydoğu köşesinde, kuzeybatıgüneybatı doğrultusunda uzandığı ve bu çıkıntının merdiven gibi basamaklı
bir konstrüksiyona sahip olduğu görülmüştür. Ancak bu konstrüksiyona
ait blokların söküldüğü ve alanın 11.45 m. seviyesinde tesviye edildiği
anlaşılmaktadır. Ele geçirilen bir sikkeye göre (S. 172/10) tesviye işlemi M.S.
4. yüzyılın ortasından sonra yapılmış olmalıdır.
Yine bu alanın biraz daha güneyinde bir fırına rastlanmış olması burasının
işlik olarak kullanıldığını doğrular niteliktedir. Dolayısıyla tapınağın
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batısındaki mekânlar da işlik olarak kullanılmış olmalıdırlar. Bu alan daha
önce tamamen kazılmış olduğundan mekânlardaki kullanımların ne zaman
son bulduğunu bugün söylemek mümkün değildir. A. M. Mansel, Dionysos
Tapınağı ve çevresinde geç dönemlere ait birçok duvarın kazı sırasında
kaldırıldığından söz etmektedir. Bu durum bugün mekânsal algılamamızı
da güçleştirmektedir. Mevcut mekânların temellerine yönelik çalışmalarımız,
bunların yapım evrelerine ait bir şey söyleyebilmemizi mümkün kılmaktadır.
Nitekim ele geçirilen tüm sikkeler ve seramikler alanın M.S. 4. yüzyılın 3.
çeyreğinde ya da hemen akabinde tesviye edilerek işlik hâline getirildiğine
işaret etmektedir.

2. Tak ve Çevresi (Resim: 3)
“Tiyatro Çalışmaları” kapsamında başlanan tak ve çevresindeki
çalışmalarımız 2010 yılında da devam etmiştir (Sond. 2a-d,f/10). 2009 yılı
sonuçları oldukça ilginç bir tabakalanmaya işaret etse de, stratigrafinin
özellikle buradan geçirilen su boruları ve benzer müdahalelerle bozulduğu
görülmüştür. Bu yıl oldukça titiz bir çalışma ile buradaki tabakalanmaya
yönelik tarihsel süreç içindeki kentsel dönüşüme dair önemli sonuçlara
ulaşılmıştır.

3. Tykhe Tapınağı (Resim: 4)
Tapınaktaki 2010 yılı çalışmaları 4 başlık altında özetleyebiliriz. 1Tapınağın etrafına yerleştirilen ve tapınağa ait olan mimarî parçaların
taranarak taş planları ve envanterinin hazırlanması. 2- Mimarî parçaların
kaldırılarak agorada oluşturulan taş bahçesine taşınması. 3- Tapınağın temel
konstrüksiyonunu tespit etmeye ve bu alandaki tabakalanmayı belgelemeye
yönelik kazı çalışmaları. 4- Koruma ve restorasyon projesine yönelik
çalışmalar (bk. “Tykhe Tapınağının Lazer Tarama Çalışmaları”).
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Burada köklü bir temizliğin ardından özellikle 4 alandaki sondaj (Sond.
2/10, 8/10, 14/10 ve 20/10) derinleştirilmiştir. Kazılarda açığa çıkarılan tüm
seramiklerin ve sikkelerin değerlendirilmesi tamamlanmış ve yapı ilk kez
stratigrafik katmanları ile birlikte ele alınmıştır.
Sond. 2/10 da, 3.54 m. seviyesinde tespit edilen taş kaplama levhalar
tapınağın etrafındaki zemini bir başka ifade ile agoranın zemin seviyesine
belirlemektedir. Ancak bu taş döşemenin tapınağın etrafında açılan diğer
sondajlarda görülmemesi levhaların tamamen söküldüğüne işaret etmektedir.
Bu sökülme işlemi de muhtemelen 5. yüzyılın içinde olmuştur. Tapınağın
yapımı sırasında alan yaklaşık 2.75 m. seviyesinde tesviye edilmiş olmalıdır.
Bu seviyenin üstünden gelen ve M.S. 2. yüzyıla ait seramikler tapınağın yapılış
tarihine işaret etmektedirler. Yaklaşık 2.50 m. seviyesinde ise ana kaya tesviye
edilmiştir. Bu seviyede ele geçirilen seramikler tesviye işinin Helenistik (belki
de geç Helenistik) Dönemde yapıldığını düşündürmektedir.

II. Seramik Çalışmaları
B. S. A. ORANSAY
D. Şen YILDIRIM

2755 parça seramik tasnif edilmiş ve çizimleri tamamlanmıştır. Toplanan
malzemenin %60’ı geç Antik Çağ, % 30’u Roma ve %10’u Hellenistik
Döneme aittir. Dionysos Tapınağı ve tiyatro çevresinde açılan sondajların üst
katmanlarında tespit edilen seramikler, genel olarak M.S. 4. yüzyılın ikinci
yarısı ile M.S. 6. yüzyılın ortası arasına tarihlendirilmişlerdir. Geç Roma
Kırmızı Astarlı Kıbrıs (LRD) seramik grubuna ait formlar yoğun olarak
ele geçirilmiştir. Yine pişirme kabı ve amphora parçaları da buluntular
arasındadır (Resim: 5).
Roma Dönemi seramik buluntuları karışık olarak ele geçirilmiştir. Kıbrıs
sigillata grubu seramikleri ile az sayıda Doğu sigillata grubu kâse formları da
tespit edilmiştir. Doğu sigillata örnekleri küçük parçalar hâlinde ve oldukça
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yıpranmış olarak tiyatroya ait galerinin temel dolgusundan, yani Sd. Th.
Sond. 1/10’daki katmanlardan gelmişlerdir (Resim: 6).
Hellenistik malzeme büyük ölçüde tiyatronun dış galerisindeki dükkânlar,
Dionysos Tapınağı ve Tykhe Tapınağı’ndan çıkmıştır. Örnekler, Doğu Akdeniz
Hellenistik seramik repertuarının sınırlı bir kısmını içermektedir. Genel
olarak M.Ö. 4. yüzyılın ortasından M.Ö. 1. yy. ortasına kadar tarihlendirilen
Hellenistik seramik örnekleri arasında balık tabakları, Kantharos parçaları
yer almaktadır.

III. Nümizmatik Çalışmaları
A. T. TEK

2010 yılında 19 adedi Hellenistik, 7 adedi Roma imparatorluk şehir, 2
adedi Roma imparatorluk genel, 190 adedi geç Roma imparatorluk, 8 âdeti
Bizans sikkesi ve 5 adedi modern olmak üzere 262 adet sikke ele geçirilmiştir.
30 adet sikke ise korozyon nedeniyle tanımlanamamıştır. Bunların 183 adedi
Dionysos Tapınağı, 23 adedi Tykhe Tapınağı, 31 adedi Tak kazıları, 25 adedi
ise yüzey buluntusudur. Hellenistik ve Roma şehir sikkeleri içerisinde 12
Side, 1 Aspendos, 3 Phaselis, 1 Termessos, 1 Verbe, 1 Selge ve 1 Samos sikkesi
yer almaktadır; 6 sikkenin darphanesi tanımlanamamıştır.

IV. Epigrafik, Sigillografik ve Hagiografik Kaynaklar Işığında Side’nin Bizans
Dönemi
N. ELAM
Side’nin Ortaçağ Dönemine üç açıdan yaklaşılmaktadır:

1. Martyrler Merkezi Olarak Side
Bizans kilisesi, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde, pagan imparatorlar
döneminde, martyr (şehit) edilen birçok Sideliyi aziz ilân etmiştir. Side; Hagios
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Konon, Hagios Andronikos, Probos ve Tarakhos, Hagios Severus, Hagios
Kyndeos, Hagios Eustathios ve Hagios Nestor gibi birçok azizin anavatanıdır.
Azizlerin ölümlerinden sonra takipçileri ya da öğrencileri tarafından kaleme
alınan Bizans edebiyatının en zengin örneklerini veren ve azizlerin yaşam
öykülerinin konu edildiği hagiografik eserler Pamphylia Bölgesi’nde -Side
örneğinde olduğu gibi- Bizans’ın taşra tarihinin aydınlatılmasına ışık tutan en
önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Side’nin Ortaçağ-Bizans tarihine
dair olan bu araştırmada, Selanik Vlatadon Manastırı’ndaki “Patriachal
Foundation for Patristic Studies” adlı merkezin el yazmaları bölümünden
yukarıda belirtilen azizlerin yaşam öykülerini konu alan el yazmalarına
ulaşılarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

2. Piskoposluk Merkezi Olarak Side
a. Bizans Döneminde toplanan Ekümenik Konsil kayıtlarına ulaşılarak
bu konsillere katılan Side piskoposlarının isimleri saptanmış ayrıca dinsel
tartışmalardaki duruşlarıyla ilgili bilgilere ulaşılmıştır.
b. Yunanistan’daki çeşitli uzmanlık kütüphanelerinde yapılan araştırmalar
sonucunda Pamphylia Bölgesi’nin birinci derece piskoposluk merkezi
olan Side’de piskoposluk yapmış din adamlarına ait mühürlerin yer aldığı
kataloglar taranarak yeni isimler tespit edilmiştir.
c. Side Arkeoloji Müzesi’nde korunan Bizans Dönemine ait mühür
koleksiyonu incelenmiş ve Side piskoposlarına ait olabilecek materyaller
aranmıştır. Bu inceleme, bir araştırma projesi kapsamında mühür
koleksiyonuna sahip diğer müzelerde de sürdürülecektir.
d. Side Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Bizans Dönemine ait yazıtların
incelenmesine başlanmıştır.
e. Bizans tarihinin çeşitli dönemlerinde kaleme alınmış olan, tarih
çalışmaları açısından birinci el kaynak değeri taşıyan Historia’lar taranarak
Side’nin dinsel tarihi ile ilgili önemli bulgular saptanmaya başlanmıştır.
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3. İdarî Birim Olarak Side
a. Side Arkeoloji Müzesi’nde Bizans Dönemine ait mühür koleksiyonu
incelenerek Side’nin sivil memurlar sınıfına dair bilgi sunabilecek 20 adet
mühür saptanmıştır. Söz konusu malzeme incelenerek ikonografik özellikleri,
ait oldukları dönem ve kişilerle ilgili bilgilere ulaşılmıştır.
b. Bizans tarihinin çeşitli dönemlerinde kaleme alınmış olan tarih
çalışmaları açısından birinci el kaynak değeri taşıyan Historia’lar taranarak
Side’nin idarî, sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatacak bilgilere ulaşılmıştır.
Henüz tamamlanmamış olan bu araştırmanın amacı; yazılı kaynaklar,
mühürler, yazıtlar ve tarihsel kaynakların değerlendirmesiyle elde edilecek
bilgilerin karşılaştırılması sonucunda bir piskoposluk merkezi olarak
Bizans tarihindeki konumu ve dinsel tartışmalardaki duruşunun yanı sıra
Sideli azizlerin yaşam öyküleri üzerinden Side tarihiyle ilgili yeni bilgilere
ulaşmaktır.

V. Cam Buluntuları
A. T. TEK

Tiyatro ve çevresinde geç Roma - erken Bizans Dönemi cam üretimine dair
izler bulunmaya devam edilmiştir. Dionysos Tapınağı’nın hemen dışında
bulunan ve muhtemelen bir cam fırınına ait olan kalıntılar alan içerisinde
yoğun olarak ele geçirilmiştir. Bütün kazı yapılan açmalarda bulunan cam
külçeleri, cam atıkları, hatalı üretimler ve sökülen fırınlara ait fırın duvarı
parçaları küçümsenemeyecek kadar çok sayıdadır. 2009 yılı çalışmalarının
ardından önerdiğimiz şekilde, 2010 buluntuları da; Side antik tiyatrosunun
çevresinin geç Roma Döneminde camcılar mahallesi olarak yeniden
düzenlendiği fikrini desteklemeye devam etmektedir.
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VI. Mimarî Koruma ve Belgeleme Çalışmaları

1. Side Tiyatrosu Koruma Projesi Hazırlanmasında 2. Etap: Sahne Binası Mimarî
Belgeleme Çalışmaları
D. ÖZKUT
R.. YILMAZ

Side Tiyatrosu sahne binasının ve mimarî elemanlarının, fiziksel
büyüklüklerinin yanı sıra, içerdiği detay süslemeleri, malzeme değişimleri,
dönem müdahaleleri ve ileri derecedeki fiziksel (malzeme ve yapısal)
sorunları bulunmaktadır (Resim: 7). İleri derecedeki yapısal sorunları,
yıkılmış ve içeride yığın hâlinde bulunan mimarî blokları ve dönem ekleri
ile birlikte sahne binası, tiyatronun, ölçüm ve çizim bakımından en zorlu
mekânsal bölümlerinden birini oluşturmaktadır.
Belgeleme çalışmaları kapsamındaki tek zorluğu, yapıdan kaynaklı
sorunlar oluşturmamaktadır. Sahne binasının büyük ölçüde yıkılmış olması
ve kazısının tamamlanmamış olması, üst kotunda molozun yanı sıra büyük
mimarî blokların bulunması gibi nedenlerle, lazer tarayıcı ile uygun açıların
ve pozisyonların yakalanması zor olmuştur.
Sahne binası belgeleme çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar şöyle
sıralanabilir:
Lazer tarama işlemi öncesinde, sahne binasının agoradan olan girişleri,
paradoslar, süslemeli mimarî blokların olduğu kısımlar ve strüktürel çatlakların
bulunduğu kısımlar, detaylı ve sık taranması gerekli kısımlar belirlenmiştir.
Zamanın etkin kullanımı bakımından, tarama zorlukları hesaplanmıştır
(yapının kör nokta oluşturabilecek kısımları, yapının yangın geçirmesi,
malzeme özellikleri, yapının içerisinde ölçümü etkileyebilecek sabit ve
hareketli eşyalar, yapıdaki detaylar vb). Sahne binasının üst kotlarında
yıkıntıların olduğu kısımlar ve kuzeybatı tarafında yıkılma tehlikesi olan
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kısımlar ile içine girilmesi şu anda olanaksız olan doğu parados bölümü ölçüm
zorluğu bakımından ilk sırada bulunmaktadır. Sahne binasının alt kotlarında
bulunan mekânlar, alçak, metre kare olarak küçük ve karanlık olduğu için
ölçüm zorluğu bakımından ikinci sırada yer alan kısımlardır. Bu kapsamda
doğu parados ölçülememiş, ancak diğer kısımlar uzak mesafe ölçümleri ile
okunabilmiştir. Sahne binasının geri kalan kısımları ölçülmüştür. Burada 5-10
m. ölçüm mesafesi korunabilmiş, bu sayede oldukça sağlıklı bir lazer tarama
uygulaması yapılabilmiştir. Lazer tarama çalışmasında, 3-boyutlu nokta
bulutu verilerinin elde edilmesi için Riegl LM.S. 390i ve Riegl LM.S. 420i lazer
tarama cihazları ve Nikon D200 fotoğraf makinesi kullanılmıştır.

2. Latrina Mimarî Belgeleme Çalışmaları
D. ÖZKUT
R. YILMAZ
Side Tiyatrosu’nda agoraya bakan cephede yapıya bitişik olarak bulunan
latrina yapısının, 2009 yılında başlayan ve 2010 kazı döneminde devam eden
mimarî belgeleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır (Resim: 8).
Mimarî çizim seti üretilmiş, yapının malzeme bozulmalarına ilişkin analitik
çalışmaları tamamlanmıştır. İleri derecede rutubet nedeniyle kararma ve
yosunlanma gibi malzeme sorunları ön plana çıkmaktadır. Yapının üst
tonozunun üzerindeki moloz dolgunun yağmura açık olması, yapının sürekli
su almasına neden olmaktadır. Bunu önlemek yapının strüktürel sorunları
ile birlikte ele alınarak çözülecektir. Latrinanın strüktürel sorunlarına ilişkin
analiz çalışmaları sürmektedir.
Side Tiyatrosu’nu bir kompleks olarak düşünmek gereklidir. Agora, Tykhe
Tapınağı, tiyatroya bitişik latrina yapısı, ana tiyatro yapısının bütünleyici
parçalarıdır. Bu amaçla, tiyatroyu esas alan belgeleme çalışmaları devam
ederken, yakın çevresini oluşturan diğer mimarî unsurlar da incelenmeye
başlanmıştır. Böylelikle, yapının yakın çevresi ile birlikte, güncel ve bütünlük
içeren mimarî bir belgesinin üretilmesi hedeflenmektedir.
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3. Tykhe Tapınağı’nın Lazer Tarama Çalışmaları
D. ÖZKUT
R.. YILMAZ

Tykhe Tapınağı’na ilişkin ilk arazi çalışmaları, Temmuz 2010 döneminde
gerçekleştirilmiştir (Resim: 9). Bitki temizliğinden sonra öncelikle taş
planının oluşturulmasına dönük olarak, arkeolojik ve mimarî çalışmaların
sürdürülebilmesi amacıyla, tapınağın mevcut temel altyapısı etrafındaki,
üst yapıya ilişkin mimarî parçaların tamamı düzenlenerek bir araya
toplanmıştır. 2010 kazı sezonu kapsamında, kazısı tamamlanarak özellikle
altyapıya ilişkin veriler elde edilmiştir. 2010 kış sezonu kapsamında, yapının
3-boyutlu modellerinin oluşturulmasına yönelik olarak mimarî belgeleme
çalışmalarına başlanacaktır. Bunun yanı sıra, yine sanal ortamda 3-boyutlu
restitüsyon önerisinin geliştirilebilmesi amacıyla, mimarî parça envanterinin
belgelenmesine başlanacaktır.

4. Side Tiyatrosu “J Mekânı” Kapı Açıklığı Restitüsyon ve Uygulama Projesi
B. VARKIVANÇ
Side Tiyatrosu’nun cavea bölümünü taşıyan ve dışı boyunca uzanan
tonozlu galerilerin ardındaki mekânlardan birinde (J Mekânı) örnek bir
restitüsyon ve uygulama projesi geliştirilmiştir (Resim: 10). Önerilen
uygulama ile günümüzde tamamen açık olan mekân cephesinin kendi
dönemi içindeki görüntüsüne kavuşturulması amaçlanmaktadır. 4.53 m.
genişlik ve 7.40 m. yükseklik ile oldukça geniş bir açıklığa sahip olan mekân
cephesinin iyi korunan eşik elemanları üzerinde, yan duvarları ve kemeri
içinde gözlemlenen özgün yuva işçilikleri, proje ekibinin birikimleri ışığında
malzeme, yapısal, teknik ve statik özellikler açısından yorumlanmış ve mekân
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açıklığının ikişer kanatlı 3 kapı yanında, profilli bir hyperthyron ve kafes
sistemleri ile kapatıldığı ortaya konulmuştur. Temelinde deneysel arkeoloji
yanında görsel ve pratik amaçlar barındıran projenin uygulanmasında modern
tasarım ve bağlayıcılardan kaçınılarak döneminin özgün görüntü ve tekniğini
yansıtacak bir uygulama önerisinde bulunulmuştur. Proje kapsamında
yapılacak uygulama ile uygulayıcıların edindikleri bilimsel, teknik ve pratik
birikimin form, görünüş ve teknik yönlerden ilgili diğer bilim insanlarına
aktarılması yanında, mekânı ve yapı bütününü kalıntı algısından çıkararak,
özgün durumları konusunda daha somut ve kalıcı izlenimler bırakılması ve
tarihsel gerçeği algılamak isteyen ziyaretçilere müze pedagojisi açısından
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
5. Piskoposluk Sarayı Çalışmaları
Ş. YILDIRIM
Piskoposluk Sarayı olarak bilinen yapı kompleksinde ot, çalı ve dikenlerle
neredeyse tamamen dolmuş durumdaki alan temizlendikten sonra, Total
Station kullanılarak yapının rölövesi yenilenmiş, ülke koordinat sistemine
bağlanan alanın planı sayısal ortamda yeniden çizilmiştir ve son durumu hava
fotoğraflarıyla da belgelenmiştir. Temizlik sonrasında, özellikle kompleksin
ana kilisesi olan CC Bazilikası’nda ve bazilikanın atriumunda ortaya çıkan
mimarî ve liturjik taş eserler kataloglanmıştır.
Saray kompleksinin batısındaki insula içinde yer alan ve EE Bazilikası
olarak bilinen orta Bizans Döneminin başlarına ait kilisenin de temizlik ve
rölöve çalışmaları, Piskoposluk Sarayı çalışmaları içinde tamamlanmıştır.

6. Side AA Bazilikası Çalışmaları (Resim: 11)
Ş. YILDIRIM

Side Kazılarının 2010 çalışma sezonunda, Bizans Dönemi çalışmaları
kapsamında, literatürde Side AA Bazilikası olarak tanınan kilisenin rölövesi
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yeniden hazırlanmıştır. Total Station ile yapılan rölöve çalışmaları sonucunda
kilisenin daha önce bilinen planına bazı yeni eklemeler yapılmıştır.
Bazilikal planlı olan kilise, antik Side’nin bulunduğu yarımadanın batı
ucunda, E1 Limanı’nın güneyinde yer almaktadır. Dıştan 29,17 x 36,29 m.
boyutlarında olan dikdörtgen naos, stylobatlar üzerine yerleştirilmiş on ikişer
sütundan oluşan iki sütun sırası ile üç nefe ayrılmıştır. Naosun batısında bir
nartex ve bir atrium yer almaktadır. Naosa giriş nef eksenlerinde bulunan
birer kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Orta nef 12,67 m. genişliğindedir.
Doğusunda, içten yarım daire formlu, dıştan üç cepheli bir apsis vardır.
Apsisin içinde, daha sonra büyütülmüş olduğu anlaşılan, bir synthronon
yer almaktadır. Güney nef 5,92 m., kuzey nef 6,14 m. genişliğe sahiptir.
Neflerin doğu uçlarında birer kapı ile bağlantı sağlanan ve daha önce
Mansel tarafından pastophorion odaları olarak tanımlanmış olan mekânlar
yer almaktadır. Kilisenin kuzey ve güney duvarlarının iç yüzeyleri boyunca,
payeler ile oluşturulmuş nişler yer almaktadır. Dikdörtgen planlı pastophorion
odaları 5.53 x 8.26 m ölçülerindedir ve doğu yönünde 6.13 m. dışa taşkın
olarak yapılmışlardır. Her iki odanın da doğu duvarlarında yer alan birer kapı
açıklığı dışarı ile bağlantıyı sağlamaktadır. Ancak, diakonikonun doğusundaki
kapının bir onarım sırasında örülerek kapatıldığı anlaşılmaktadır. Pastophorion
odaları doğudan düz bir duvarla birbirlerine bağlanmaktadır. Bu duvar apsisi
doğudan kapatmaktadır ki, bu durum kiliseyi mimarî üslup olarak Kilikia ve
Suriye kiliselerine yaklaştırmaktadır. Naosun batısında bulunan nartex 5,31
m. genişliğindedir. Nartex, nef eksenlerindeki kapıların karşılıkları ile atriuma
bağlanmaktadır. Atrium 47.05 x 48.74 m. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen
planlıdır. Athena tapınağının tamamı, Apollon tapınağının ise yaklaşık yarısı
atrium içindedir. Atriumun kuzey duvarı boyunca yarım daire formlu ve
yarım kubbelerle örtülü eksedralar sıralanmaktadır. Güney duvar Apollon
tapınağının varlığı nedeniyle tamamlanmamıştır, ancak bugün görülebilen
bölümlerinde aynı eksedraların varlığı görülür.
Kilisenin

güneydoğusunda,

Mansel

tarafından

martyrion

olarak

tanımlanan, yapıya bitişik olarak sonradan eklendiği anlaşılan, biri
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dikdörtgen, diğeri kareye yakın planlı ve birbirlerine bir kapı ile bağlı olan
iki ek mekân vardır. 4.70 x 8.33 m. ölçülerindeki kuzey ek mekân bir kapı ile
kilisenin güney nefine bağlanmaktadır. Kareye yakın planlı güney ek mekân
ise 7.85 x 7.45 m. ölçülerindedir.
Atriumun kuzeyinde kilise ile bağlantılı olduğu anlaşılan, birbirlerine
kapılarla bağlı küçük odaların bulunduğu bir bölüm daha vardır. Bu
bölümün, bütünü tespit edilememiş kalın bir duvar ile çevrelenmiş olduğu
tahmin edilmektedir.
Kilisenin mermer stylobatları ile duvar örgüsünde kullanılan konglomera
ve traverten kesme blokları daha eski yapılardan alınarak ikinci kez
kullanılmış olmalıdır. Ayrıca, apsis, atrium ve ek mekânlarda çoğunlukla kilise
için hazırlanmış kesme taşlar kullanılmış olmakla birlikte, yer yer devşirme
malzemenin de örgü içinde varlığı göze çarpmaktadır.
Side AA Kilisesi’nin inşa tarihi konusunda ipucu verecek epigrafik ya da
tarihî bir belge bulunamamıştır. S. Eyice, tarihlendirmede esas alınabilecek
herhangi bir veriden söz etmemekle birlikte, kilisenin M.S. 4. yüzyıl içinde
yapılmış olabileceğini ileri sürmektedir. A.M. Mansel ise kiliseyi, Kilikia
bölgesi kiliseleri ile özellikle de Meryemlik’teki Aya Tekla Kilisesi ile
ilişkilendirerek, M.S. 5. yüzyıla tarihlendirmektedir. Bu çalışma sırasında
tespit edilen arkeolojik veriler de kilisenin, en erken M.S. 5. yüzyılın ilk
yarısına tarihlendirilebileceğini düşündürmektedir. Bugüne kadar Side’de
tespit edebildiğimiz veriler ışığında Side AA Kilisesi'nin kentin bugüne kalan
en erken tarihli kilisesi olduğu ve ek yapılarıyla birlikte düşünüldüğünde ve
kent içindeki konumu dikkate alındığında Side’nin ilk piskoposluk yapısı
olduğu söylenebilir.
VII. Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları
H. S. ALANYALI
B. S. A. ORANSAY
2010 yılı çalışmaları kapsamında öncelikle bundan sonra arkeolojik
çalışmalar yapılması planlanan Ticaret Agorası ve Tykhe Tapınağı, Doğu
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Kapısı, Piskoposluk Sarayı (Episkopeion), Tiyatro ve Çevresi, Dionysos
Tapınağı Çevresi, Devlet Agorası ve Güney Kapısı, Batı Surları gibi alanlar ile
Side antik kenti içinde özellikle turizm açısından kötü görüntüler oluşturan
Büyük Hamam’ın kuzeyi, Selimiye Camii’nin kuzeyi, Bizans Evi (JJ Yapısı) ve
çevresi gibi alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Devlet Agorası mı? Hamam Kompleksi mi? (Resim: 12)
Temizleme çalışmaları sırasında en ilginç buluntu ‘Devlet Agorası’ olarak
adlandırılan yapının güneyinde yer alan kısımdaki otların temizlenmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. Defne ağaçları ve maki örtüsü ile kaplanmış olan
yapı grubunu temizlememizin amacı, ‘Devlet Agorası’ olarak adlandırılmış
meydanın kenarında, ‘Bouleuterion’ benzeri bir yapının olabileceği
düşüncesiydi. Temizlik çalışmalarından sonra yan yana dizilmiş ince
uzun dört mekândan meydana gelen devasa ölçülere sahip bir yapı ile
karşılaşılmıştır. Yapının planı çıkarıldığında, sıra odalı bir hamam yapısı ile
karşı karşıya olduğumuzu anladık. Böylece ‘Devlet Agorası’ olarak kabul
edilen yapının Hamam’ın palaistrası, “M Binası” denilen yapının da Hamam’a
ait bir imparatorlar salonu olduğu anlaşılmaktadır. Roma’daki ‘İmparator
Hamamları’nı anımsatır niteliktedir. A. M. Mansel’in 1978 yılında yayınlanan
“Side” kitabındaki şehir planında yer almayan yapı, kitabın 1962 yılında
yayınlanan Almancasında ve J. İnan’ın 1975 yılında yayınlanan “Side’nin
Roma Devri Heykeltraşlığı” kitabındaki şehir planında yer almaktadır.
Böylece daha önce gözden kaçırılmış olan Side’nin dördüncü ve anıtsal
hamamı ortaya çıkarılmıştır.
VIII. Küçük Eser Restorasyonu
M. C. ÖZCAN
Z. AVCU
Ele geçirilen aynı kaba ait birçok seramik parçası tespit edilerek restorasyon
çalışmalarına başlanmıştır. Tümlenen kaplar arasında, biri büyük boyutlu iki
adet ticarî kap (amphora) ile bir krater yer almaktadır. Farklı dönemlere ait
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olan bu kaplar, bulundukları sondajlarda farklı seviyelerden takip edilerek
birleştirilmişlerdir. Bu kaplar birleştirildikten sonra eksik bölümleri balon
ve kalıp yöntemleri ile tümlenmiştir. Tümlenebilecek nitelikteki bu kaplar
Side seramik repertuarının daha iyi anlaşılması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Side de 2010 yılında ele geçirilen 262 adet sikke ile önceki dönemlerde
bulunan 105 adet sikkenin restorasyon ve konservasyon işlemleri
tamamlanmıştır.
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Resim 1: Dionysos Tapınağı ve 2010 yılı sondajları

Resim 2: Dionysos Tapınağı ve 2010 yılı sondajları, Tiyatro fil ayağının oturtulduğu kısım
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Resim 3: Tak ve çevresindeki 2010 yılı sondajları

Resim 4: Tykhe Tapınağı ve 2010 yılı sondajları
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Resim 5: Geç Antik Çağ- Erken Bizans Dönemine ait formlar:
(1) LRD form 1: MS 4. yüzyıl sonu- MS 5. yüzyılın üçüncü çeyreği.
(2-3) LRD form2: MS 5. yüzyılın ortası- MS 6. yüzyıl ortası.
(4) Egyptian A: MS 5. yüzyılın ikinci yarısı- MS 6. yüzyılın başı.
(5) LRD form 11: MS 6. yüzyıl
(6) Yerel nitelikli kırmızı astarlı basin parçası: MS 5. yüzyıl.
(7-8) pişirme kapları: MS 5. yüzyıl.
(9) LRA 4 “Gazze” amphorası: MS 5. yüzyıl - 6.yüzyıl.
(10) LRA 3 amphora dibi: MS 4. yüzyıl sonu.

Resim 6: Erken Roma dönemine ait formlar:
(1) Benghazi Middle Roman 4: MS 100 – MS 300.
(2) Kıbrıs Sigillata çanak: MÖ 50- MS 100.
(3) Kıbrıs Sigillata basin: MS 50- MS 150.
(4) Kıbrıs Sigillata astragal ya da “makara” ayaklı kâse: MÖ 50-MS 100.
(5) Doğu Sigillata çanak: MÖ 50- MS 100.
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Resim 7: Side Tiyatrosu belgeleme çalışmaları

Resim 8 a: Latrina mimarî belgeleme çalışmaları
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Resim 8 b: Latrina mimarî belgeleme çalışmaları

Resim 9: Tykhe Tapınağı belgeleme çalışmaları
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Resim 10: Side Tiyatrosu “J Mekânı” kapı açıklığı restitüsyon ve
uygulama projesi

Resim 11: Side Tapınaklar ve AA Bazilikası
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Resim 12: Side dördüncü hamam yapısı
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MERSİN SİLİFKE OLBA 2010 KAZISI
Emel ERTEN*
Murat ÖZYILDIRIM
Tuna AKÇAY
Mersin, Silifke, Olba ören yerinde 2001-2009 yıllarında gerçekleştirilen
yüzey araştırmaları sonrasında Bakanlar Kurulu’nun 1.06.1010 gün ve
2010/538 sayılı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2010 gün ve 152700 sayılı izniyle
arkeolojik kazılara 2 Ağustos 2010 tarihinde başlanmıştır. Olba 2010 kazısında
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Ankara Etnografya Müzesi
Müdür Yardımcısı H. Cenap Işık görev almıştır1.
Olba’da 2010 kazı çalışmaları aşağıda belirtilen alanlarda gerçekleştirilmiştir:
1. Tiyatro (Skene Doğu)
2. Olba’daki Kaya Kült Yerlerinde Yapılan Kazılar
(a) Şeytanderesi Vadisi – Kült Yeri
(b) Güney Vadisi Kült Yeri

1. Tiyatro (Skene Doğu)
Olba tiyatrosu, Roma İmparatorluk Dönemi kent merkezinde, Olba’nın
gelişkin hidrolik sisteminin sonlandığı nymphaeum’un yanında yer alır.
Büyük ölçüde tahribat görmesine karşın, skene binasının cavea’ya bakan
*

1

Prof. Dr. Emel ERTEN, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE. eerten@gazi.edu.tr;
Murat ÖZYILDIRIM, Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Mersin/TÜRKİYE. ozyildirimmurat@gmail.com;
Tuna AKÇAY, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi,
Ankara/TÜRKİYE. akcaytuna@gmail.com.
Olba 2010 kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ve Gazi Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Kazı ekibinde Dr. Nida Naycı (mimar),
Arkeolog İbrahim Halil Ulukahveci, Yük. Müh. S. Noyan Dilek, arkeoloji öğrencileri Zeynel
Şimşek, Mehmet Çağlar Kırkpınar, Tayfun Eşki yer almışlardır.
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kuzey yüzüne ait izler ile buradaki biri ortada, diğeri yanlarda olmak üzere
toplam üç kapının lento blokları kazı öncesinde görülebilmektedir. Olba’da
2009 yılı araştırma döneminde yapılan jeofizik araştırmalarda büyük bir
bölümü toprak altında bulunan skene binasının bir hacim olarak varlığı da
doğrulanmıştır2. Yapının mimarîsi ile ilgili olarak sonuçlar elde etmeye
elverişli durumu, burada kazı çalışmalarının başlatılmasında etkendir3.
Başlangıçta, skene’nin doğu kapısının kuzeyinde ve güneyinde doğubatı düzleminde uzanan 4 x 2 m. boyutlarındaki birer açma ile çalışmalara
başlanmıştır. Sonraki günlerde skene binasının planını belirlemek üzere bu
açmalar birleştirilerek, doğu ve güney yönlerde genişletilmiştir (Çizim: 1–4).
Kazı dönemi sonunda skene binasının doğu ucu tümüyle açığa çıkartılmıştır.
Bu çalışmada, yapının tam ve sağlıklı bir rekonstrüksyon planının
çıkartılabilmesi amaçlanmaktadır.
Skene Doğu Açması’nda yapılan kazılar sonucunda, binanın derinliğinin
5.30 m. olduğu belirlenmiştir. Büyük boy yerel kireçtaşı bloklarını yapı
malzemesi olarak kullanıldığı, harçsız, rektagonal örgülü skene binasının
(Resim: 1) cavea’ya bakan kuzey duvarının kalınlığı 0.50 m., güney duvarının
kalınlığı ise, 0.60 m.dir. taban seviyesine kadar derinleşilen skene binasının
doğu kesiminde yer alan kapının yüksekliği 2.20 m., genişliği ise, 1.67 m.
olarak belirlenmiştir. Kapı lentosu tek bir taş bloktan yapılmış; buna karşılık
söve kısımları taş örgü ile oluşturulmuştur (Resim: 2).
Tiyatro’da 2010 yılı çalışmaları ile ilgili olarak elde edilen en önemli sonuç,
skene’nin cavea’ya bakan kuzey yüzünün belli bir mimarî plâstik düzenlemeye
(scenae frons) sahip olduğunun anlaşılmasıdır (Resim: 3). Roma İmparatorluk
Dönemi tiyatroları için tipik sayılan bu uygulamanın bir örneğinin de Olba
tiyatrosunda geçerli olması doğaldır. Bu mimarî plastik düzenlemenin
detaylı bir rekonstrüksyonunu yapmak önümüzdeki yıllardaki kazılarda
mümkün olacaktır. Ancak, 2010 yılı kazı verileri uyarınca, doğu kapısının
2
3

Erten, Özyıldırım, Akçay 2010, 280.
Olba tiyatrosunun kısa tanımlaması ve toprak üzerindeki kalıntılarından yola çıkılarak
çizilen basit planı konusunda: Keil-Wilhelm 1931,6, plan. 102; Olba’da 2001 yılından itibaren
başlatılan yüzey araştırmaları sırasında tiyatro ile ilgili olarak yapılan saptamalar için: ErtenÖzyıldırım-Akçay 2009, 53, 62, 64; çizim 1, resim 4.
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cavea’ya bakan çıkışının doğu yanında 0.45 m. yüksekliğinde taş bir platform
üzerinde duran taş kaide saptanmıştır. Platform, skene duvarının cavea’ya
bakan kuzey yüzüne bitişiktir. Kuzey-güney doğrultusundaki uzun kenarı
(derinliği) 1.47 m., genişliği ise, 0.70 m. olarak ölçülmüştür. Platformun
üzerinde yer alan sütun kaidesi tek bir taş bloktan oluşmaktadır ve toplam
yüksekliği 0.64 m. dir. Kazılarda taban seviyesine kırılarak devrilmiş iki ayrı
sütuna ait parçaların bulunması, skene’nin mimarî plastiğinde sütunlara yer
verildiğini göstermektedir. Sütunlar, tek bir blok taştan oluşan gövdeye sahip
bulunmaktadırlar ve alt çapları 0.37 m.dir. Cavea doğu kapısının batı tarafı
henüz tam olarak kazılmamıştır. Ancak, burada da doğu yanda olduğu gibi
derinliği 1.47 m. olan bir diğer platformun yer aldığı görülebilmektedir. Skene
kazıları sırasında bir sütun başlığı ile bir kymation bezemesine sahip üst yapı
elemanına ait blok taş bulunmuştur. Bunların da skene’nin cavea’ya bakan
yüzünün mimarî düzenlemesine ait oldukları bellidir.
Tiyatro kazılarında ele geçirilen küçük buluntular içinde en dikkati
çeken grup çatı kiremitleri ve kalipter parçalarıdır. Tek tip, türdeş özellik
gösteren bu çatı kiremitlerinin benzerleri Mut, Kilisetepe kazılarında, Bizans
tabakalarında ele geçirilmiştir4. Skene kazılarında çatı kiremitleriyle birlikte
çok sayıda demir çivinin de bulunması, skene binasının ahşap iskelet üzerine
kiremit örtüsüne sahip olduğunu düşündürmektedir.
Aynı alanda, çok sayıda büyük küp ya da amphoralara ait olduğu
anlaşılan kaba kap parçaları ve bronz sikkeler ele geçirilmiştir. Bunlar
arasında en dikkat çekicisi, toplu hâlde bulunan ve on dört adet Bizans
sikkesinden oluşan gruptur. Hepsi İmparator Heraclius Dönemine ait (İ.S.
610-641) bu sikkelerin Seleucia, Kyzikos, Konstantinopolis, Nikomedia,
Aleksandretta baskılı örneklerden oluştuğu belirlenmektedir. Heraclius tahta
çıktığı sırada ülke krizli bir dönem içindedir. Sasanîler, Anadolu, Suriye ve
Mısır’da önemli fetihler yapmış; hatta Kudüs’teki kutsal haçı Ctesiphon’a
götürmüşlerdir. Öte yandan, Slav ve Avarlar da Balkanlar ve Yunanistan’da
etkin olmaya başlamışlardır. Heraclius bir dizi yönetsel ve askerî yenilikler
4

Kilisetepe 2007, 401-402, fig. 260-261, no. 1463-1369.
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yaparak, kurduğu thema adlı birimlerle egemenliğini güçlendirir; 622 yılından
başlayarak da imparatorluğun yitirdiği toprakları geri alma çabasına girişir.
Sasanî İmparatorluğu’na son vererek, kutsal haçı Kudüs’e geri getirir.
Ancak, egemenlik döneminin sonlarına doğru İslâmiyetin yükselişe geçmesi
sonucunda Suriye ve Filistin’de alınan topraklar yitirilir5. İmparatorun
Sasanîler’le savaşı sırasında Seleucia ad Calycadnum’da da bir darphane
açtırmış olması6, Olba’da Heraclius sikkelerinden örneklerin ele geçirilmesini
açıklamaktadır.
Tiyatro kazılarının cam buluntuları da çoğunluğu kadeh ve kandil
parçalarından oluşmakta ve genellikle Geç Antik Çağ karakteri göstermektedir.
Skene’nin kapalı mekân özelliği içinde çok sayıda cam kandille aydınlatıldığını
düşünmek olasıdır. Kandillerde fitil tutturmak amacıyla kullanıldığı bilinen
madenî aksam, bronz polycandela’ya ait zincir vb. bronz buluntular da ele
geçirilmiştir. Tiyatroda bulunan malzeme içinde yine bronzdan olmak üzere,
kilit, anahtar parçaları da bulunmaktadır.
Tiyatro kazısının bu küçük buluntuları ve sikkeleri yapının ilk yapımından
sonra Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi içlerine değin çeşitli biçimlerde
(olasılıkla tiyatro işlevinden de uzaklaşılarak) varlığının ve kullanımının
sürdüğünü ortaya koymaktadır.
Tiyatro’da yapılan kazılar beraberinde koruma sorunlarını da
getirmektedir. Yeni açılan taş elemanların yıkılmalarını engellemek için
skene doğu kapısı ahşap desteklerle güçlendirilmiştir. Ayrıca, 3.50- 4.00 m.
derinlikteki kazı çukurunun çevrede yaşayan insanlar ve hayvanlar için
tehlike oluşturmaması amacıyla kazı sonunda alan tümüyle telle çevrilerek,
kapatılmış ve uyarı levhası asılmıştır (Resim: 4).

2. Olba’daki Kaya Kült Yerlerinde Yapılan Kazılar
Olba’da geçmiş yıllarda yaptığımız yüzey araştırmaları sırasında üzerinde
çalışmaya değer bulduğumuz konulardan biri de ören yerinin çeşitli
kesimlerindeki kaya kült yerlerinin incelenmesidir. Bölgede geçerli tanrısal
5
6

Sear 1994,161.
Harl 2002, 17.
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kültlere ait olan7 ya da Olba’daki nekropol alanları ile olan yakınlıkları
bakımından ölü kültü ile de bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz bu kült
yerlerine ilişkin Dağlık Kilikia bölgesi için daha önce yapılmış çalışmaların
bulunmaması da, bu konuya yönelmemizin başlıca nedenidir8. Sundukları
arkeolojik veriler bakımından hiç de diğer mimarî yapılar kadar cömert
olmayan kaya kült alanlarında yapılacak kazıların vereceği küçük buluntuların
buraların kullanım biçimleri, süreçleri bakımından değerli bilgiler vereceği
açıktır. Bu amaçla, 2010 yılında Olba’daki iki ayrı kaya kült yerinde kazı
çalışmaları yapılmıştır.

Şeytanderesi Vadisi Kült Yeri
Olba Akropolisi’nin güneyinde Akdeniz’e doğru derin bir yarık hâlinde
uzanan Şeytanderesi Vadisi’nin Olba’ya yakın kesiminde yer alan ve vadi
tabanından yaklaşık 20 m. yükseklikte, vadinin batı yamacı üzerindeki doğal
kaya oyuğu işlenmiş ve buranın bir kült yeri olarak kullanıldığı; geçmiş
yıllardaki yüzey araştırmalarımız sırasında belirlenmiş ve yayınlanmıştır9
(Resim: 5). Bu alanın niteliğini ve kullanım gördüğü dönemleri belirlemek
amacıyla 2010 yılında iki ayrı sondajda kazılar başlatılmıştır.
Sondaj I’de doğu-batı doğrultusunda uzanan ve 4 x 3 m. boyutlarındaki
bir açmada kazılara başlandıktan sonra, bu alan tüm kaya oyuğu tabanına
doğru genişletilmiştir. Böylece Sondaj I kazı sonundaki durumu ile kuzeygüney düzleminde 4 m.yi doğu-batı düzleminde ise, 7.70 m.yi bulan bir
genişliğe ulaşmıştır.
Bu açmada çok sayıda hayvan kemiğinin yanı sıra, pişmiş toprak kap
parçaları, kemik iğneler, cam boncuk vb. küçük buluntular ele geçirilmiştir.
Asıl önemlisi, bu alanda prehistorik döneme ait obsidyen âletlerin de
7
8
9

Roma İmparatorluk Döneminde Kilikia Bölgesi’nde geçerli kültlerle ilgili olarak: Sayar XXX,
132-153; Sayar 2009, 301-335.
Isauria Bölgesi’ndeki kaya mezarları ve ölü gömme geleneklerine ilişkin Osman Doğanay
tarafından yazılan kitap; hem coğrafya hem de incelenen konu bakımından en yakın
çalışmadır: Doğanay 2009.
Erten-Özyıldırım-Akçay 2009, 52-53, 63, 64, Res. 1-3.
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kazılar sırasında bulunmuş olmasıdır. Prehistorik buluntular konusunda,
ekip üyemiz Dr. Merih Erek, obsidyen malzemenin kaynağı olarak Niğde/
Göllüdağ bölgesini göstermektedir10. Prehistorik yerleşime elverişli jeolojik
yapıya sahip Olba ve çevresinin yerleşim tarihinin de prehistorik döneme dek
uzandığı böylece belirlenmiş olmaktadır11. Olba’daki prehistorya çalışmaları
önümüzdeki yıllarda da sürecektir.
Kazı sonunda envanterlik buluntu olarak belirlenerek, Silifke Müzesi
koleksiyonuna katılan pişmiş toprak iğ biçimli unguentarium da Sondaj I
buluntuları arasında yer almaktadır (Resim: 6).
Kült yerindeki ikinci açma ‘Sondaj II’ olarak adlandırılmıştır ve kaya
oyuğunun vadi tabanına bakan tarafında yer almaktadır. Bu kesimde kaya
yamacında bir niş ile ona çıkan basamaklar yer almaktadır. Sondaj II, 3.15 x 6.10
m. boyutlarındadır ve uzun kenarı kuzey-güney düzleminde uzanmaktadır.
Sondajın güney kenarında bir insan iskeletine rastlanmış ve kafatasının
içinde demir bir çubuğun bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, iskeletin 20 cm.
altında bronz bir Roma sikkesi de ele geçirilmiştir. Silifke Müzesi envanterine
geçen bu eser, İmparator Gallienus Dönemine ait bir Seleukeia sikkesidir.
Ön yüzünde imparatorun dikenli taç giymiş portresi; arka yüzde ise elinde
çelenk tutan Nike betimlemesi yer almaktadır (Resim: 7).
Elinde çelenk tutan Nike, Yunan ve Roma nümizmatiğinde sık rastlanan
konulardan biridir. Zeytin, meşe veya sarmaşık yapraklarından oluşan
çelenk, Nike’nin sembolü olarak spor yarışmalarında kazananların yanında,
savaşlardan zaferle çıkanlara da sunulan ödüldür. Kilikia sikkelerinde
(Mallos, Nagidos, Aphrodisias) Nike’nin Aphrodite ya da Athena’yı çelenkle
taçlandırdığı sahnelere İ.Ö. dördüncü yüzyıl sikkelerinde rastlandığı
belirtilmektedir12. Sikkeler üzerinde çelenk tutan Nike tasvirlerinin yer
10 Mersin’deki Neolitik Çağ obsidyen buluntularının analizi sonucu da, bu malzemenin Orta
Anadolu kökenli olduğu belirlenmiş bulunmaktadır: Kurt 2006, 56, n.302.
11 Olba’ya en yakın coğrafî konumda saptanan bir prehistorik merkez olarak Silifke,
Taşucu’ndaki Sırtlanini Mağarası bulunmakta; Üst Paleolitik Çağa tarihlenen buluntularıyla
buranın sadece bölge için değil; aynı zamanda bütün Anadolu prehistoryası için de önem
taşıdığı belirtilmektedir: Kurt 2006, 52, n.288.
12 Yorka Nikolaou 2004, 68-69.
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alması geleneği Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde de sürer.
Artık Nike imparatoru veya sikkenin ait olduğu kenti elindeki çelenk ile
onurlandırmaktadır. Olba’da bulunan Seleucia sikkesi için de durum böyledir.

Akropolis Güney Yamacı Kült Yeri
Akropolis’in güney eteğinde, Güney Vadisi ile Doğu Vadisi’nin birleştiği
Şeytanderesi Vadisi’ne hâkim noktada yer alan kaya kült alanı kazısı da 2010
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Burası konumu bakımından
Doğu Vadisi’nin sonunda yer alır ve içinde tonozlu anıt mezarın da bulunduğu
nekropol alanının bitişiğindedir13 (Resim: 8).
Önceki yıllarda yapılan araştırmalarımızda buradaki kaya yamacına
oyulmuş nişler ve kaya çanakları ile yine ana kayaya oyulmuş bir kapı (giriş)
belirlenmiş ve vadiye egemen konumu da dikkate alınarak, buranın bir kült
yeri olabileceği düşünülmüştür. Alanın birçok define kazısına sahne olduğu,
kayaların yer yer patlayıcı kullanılarak ya da kırılarak tahrip edilmiş olduğu
da görülmektedir.
Kült yerinde yapılan inceleme ve kazı çalışmaları sonucunda, ana kayaya
oyulan ve yüksekliği 1.70 m., genişliği 1.20 m. olan kapının genişliği 5.20 m.,
derinliği 3.60 m. olan bir mekâna açıldığı belirlenir. Yapılan kazılarda mekânın
zemininin ana kayanın düzleştirilmesi ile bir taban oluşturacak şekilde
işlendiği görülür. Burada çok sayıda kaya çanağının da yer aldığı ve mekânın
drenajının kayaya oyulmuş basit oluklarla sağlandığı anlaşılmaktadır.
Kült yerinin ana mekânı ise, 5.20 m. kuzey-güney doğrultusunda genişliğe,
3.30 m. doğu-batı doğrultusunda derinliğe sahiptir. Bu alan, kaya yamacında
uzunlamasına dikdörtgen (yükseklik 1.20 m., genişlik 0.53 m.) bir nişin önünde
yer almaktadır. Nişe dik olarak aşağı koddan çıkışı sağlayan kayaya oyma
dört basamağın bulunduğu 2010 kazıları sonucunda belirlenmektedir (Resim:
9). Bu basamakların oluşturduğu merdivenin en geniş yeri 1.90 m.dir. Ana
mekânın kuzey duvarı üzerinde bir diğer dikdörtgen niş daha yer almaktadır.
13

Söz konusu tonozlu anıt-mezar ile ilgili olarak: Erten 2005, 309-310, 314, res. 1-3.
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Aynı duvar üzerinde 0.75 m. genişliğinde bir açıklık bulunmaktadır. Buradan
aşağıya doğru inen bir dizi basamağın varlığı izlenmekte; ancak, bunların
büyük ölçüde tahribata uğradığı anlaşılmaktadır. Bu basamakların altında
drenajı sağlamak üzere kayaya oyulmuş bir taş kanal da saptanmaktadır. Bu
kanalın genişliği 0.22 m., derinliği ise en çok 0.56 m. olarak ölçülmektedir.
Güney yamacı kült yeri, sahip olduğu egemen konumu, nişleri, kaya
çanakları; büyük niş ve ona uzanan basamakları ile Olba’nın önde gelen
tapım/kült yerlerinden olmalıdır. Buranın kullanım tarihi konusunda ancak
küçük buluntuların verdikleri bilgiler ışığında söz söylemek olasıdır.
Kazılar sırasında ele geçirilen seramik buluntular pithos parçaları,
ince yatay yivli amphora ya da küp parçaları, parmak damgalı kulp
parçaları, kandil, kâse ve tabak parçaları bulunmakta ve genel olarak Roma
İmparatorluk Dönemi ile Geç Antik Dönemi içeren bir zaman dilimine işaret
etmektedir. Aynı kronolojiyi kült yeri kazılarında bulunan cam buluntular
için de önermek olasıdır. Ancak, bu noktada asıl ilginç olan, Şeytanderesi
Vadisi kült yeri kazısında olduğu gibi burada da prehistorik bir obsidyen
âletin ele geçirilmesidir.

Aquaeductus Altında Saptanan Onur Yazıtı
Olba’da 2010 yılı çalışmalarımız sırasında saptanan diğer bir bulgu da
aquaeductus’un altındaki yıkıntı taş blokları arasında görünen Yunanca
yazıttır. Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar’ın verdiği bilgiye göre, bu bir
onur yazıtı niteliği taşımaktadır (Resim: 10). Okunabilen satırlarından
anlaşılabildiği kadarıyla kente cömertçe bağışta bulunan, eli açık ve
insan sevgisiyle dolu – adı belki Akuton olan kişi hayırseverliği nedeniyle
onurlandırılmaktadır. Bu şahsın yaptığı bağışın ne olduğuna yazıtta
değinilmemektedir. Ancak, yazıtın tarihinin İ.S. ikinci yüzyıl ortaları olduğu
düşünülürse, o sırada yoğunlaşan imar faaliyetine sağlanan bir katkı olması
mümkün görünmektedir. Aquaeductus duvarları içindeki yazıtta da yine
yapım için mirasından faydalanılan Herakleides adlı kişiden söz edildiği de
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anımsanırsa, İmparatorluk Döneminde bu tür kişisel katkıların Olba’daki
yaygınlığı anlaşılabilir.

Olba’da Eski Eser Tahribatı
Olba’daki kaçak kazıların ve anıtların insan eli ile yok edilmesinin
engellenmesi amacıyla on yıldır verdiğimiz çabalara karşın, eski eser
tahribatının sürmekte olduğu görülmektedir.
2010 kazı döneminde Olba’nın en dikkat çekici eserlerinden biri olan
Doğu Vadisi’ndeki Korinth düzeninde tapınak cepheli kaya mezarının birçok
yerinden delinmiş ve parçalanmış olduğu ekibimizce üzüntüyle saptanmıştır.
Kazı sırasında ihbarımız üzerine Kırobası Jandarma Komutanlığınca
düzenlenen bir operasyon sonucunda ellerinde kaçak kazı ve tahribat için
kullandıkları âletler de olduğu hâlde, Şeytanderesi Vadisi’ne gelen kaçak
kazıcılar yakalanmıştır (Resim: 11). Uzun zamandır serbestçe yasadışı işlerini
yaptıkları anlaşılan bu kişilerin bir kez olsun yakalanmalarının, bölgede
kaçak kazıları sürdürenler için ciddî bir uyarı mesajı olduğunu başlangıçta
tahmin etmekteydik. Ancak, 2011 yılı Mart ayında ekibimiz tarafından Doğu
Vadisi üzerinde Olba’nın en gösterişli yapıtlarından olan Korinth düzeninde
tapınak cepheli kaya mezarına bir bomba düzeneğinin döşenmiş olduğunun
saptanması; tahribatın engellenmesi için çok daha etkin önlemler alınmasının
gerekli olduğunu bize göstermiştir.
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2010 YILI AYASULUK KALESİ VE ST. JEAN KİLİSESİ
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Mustafa BÜYÜKKOLANCI*
İzmir İli, Selçuk İlçesi’ndeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı
2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 09.06.2010 tarih, 122196 sayılı kazı ve sondaj ruhsatnamesi ve
izniyle yapılmıştır. Kazı çalışmaları, 7.7.2010-14.10.2010 tarihlerinde, toplam
4 ay, restorasyon çalışmaları ise Ağustos-Aralık ayları arasında 5 ay devam
etmiştir. Çalışmalara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Sanat Tarihçisi
Halide Akkuş, Bakanlık temsilcisi olarak katılmış ve büyük katkı sağlamıştır.
Kazı sonrasında Genel Müdürlüğümüz izinleriyle devam edilen restorasyon
çalışmalarına Efes Müzesi Müdürlüğü arkeologları katkıda bulunmuştur.
Temsilcimize ve Efes Müzesi Müdürü ve arkeologlarına teşekkür ederiz.
1

Kazılar, Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü ile DÖSİMM tarafından İzmir Valiliği, İl Özel İdaresi’ne 2009 ve
2010 yıllarında gönderilen 123.000 TL ile yapılmıştır.
2008 yılında hazırlanan ve 2009 yılı Şubat ayında TÜBİTAK tarafından kabul
edilen “Selçuk-Ayasuluk Kalesi Kazı ve Restorasyon Projesi” çalışmalarımıza
önemli bir katkı sağlamıştır. Üç yıllık toplam 360.000 TL’lik TÜBİTAK projesi
kazımıza önce altyapı desteği (bilgisayar, Total Station, fotoğraf makinesi ve
Nivo gibi) ve sonra restorasyon projesi yapımı desteği sağlamıştır.
Selçuk Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da restorasyon
çalışmalarına 5 ay süreyle 20 usta-işçi ve restorasyon malzemesi şeklinde ayni
destekte (Toplam 500.000 TL civarında) bulunmuştur.
Öncelikle Bakanlığımıza, kazı iznini veren Genel Müdürlüğümüze, Kazılar
Daire Başkanlığı’na ve Kazılar Şubesi yetkililerine, ayrıca destek veren başta
Selçuk Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür
ederiz.
*

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü. Kampus-Denizli / TÜRKİYE. e_mail. mbuyukkolanci@pau.edu.tr
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Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Büyükkolancı başkanlığındaki kazı ekibine, Yrd. Doç. Dr. A. Oğuz
Alp ekip üyesi Arkeolog, Yük. Mimar Mehmet S. Erol, Restoratör-Mimar,
Kamran Çıtak Harita Mühendisi ve Cihat Köseoğlu fotoğraf uzmanı olarak;
Özlem Aytek yönetici arkeolog olarak katılmıştır. Ayrıca ekibimize Gökben
Ayhan, Pınar Sarıhan, Sertan Atasoy, İzzet ÖNAL, Semih Belik, Adil Evren
arkeolog ve sanat tarihçisi olarak; Hulusi Kaya restoratör olarak katılmıştır.
Ş. Deniz Akyol, Esra Karadirek, Gülşen Yıldız, Tamer Uyar, Çağrı Durmuş,
Tuğçe Satan, Tüba Şahiner, Müjde Dalga, Gizem Çarpar, Elver Gülhan
Çalışkan, Serkan Türker öğrenci olarak; çalışmalara katılmıştır. Kazılarda
ortalama 20 işçi ve restorasyon çalışmalarında 20 usta-işçi çalışmıştır. Tüm
çalışanlara teşekkür ederim.
2010 yılında kazı çalışmaları İç Kale ve St. Jean Kilisesi GD alanında
yoğunlaşmıştır. İç Kale’de geçen yıl yarım kalan Kale Köşkü çevresindeki
alanın kazısı tamamlanmıştır. Bu alanda Kale Köşkü’nün doğusundaki
odalar, Kale Camii çevresi, yol ve Batı Sarnıç I kazılmıştır.
Bu sezon ilk kez kazılara başlanan St. Jean Kilisesi GD alanında ise AN
Sarnıcı’nın kubbeleri yıkılıp sarnıç işlevini yitirdikten sonra üzerine inşa
edilen basit konutların I., II. ve III. evreleri, AO Bölgesi yapıları ve Takip Kapısı
Doğu Kule kazılarına başlanmış ve Doğu Kule içi kazıları tamamlanmıştır.
Restorasyon çalışmaları özellikle elimizde projesi ve koruma kurulu izni
olan Ayasuluk İç Kale Batı Sur Duvarları’nın güney yarısında yoğunlaşmış
ve 15 Aralık tarihine kadar çalışılmıştır. Sezon başında ve içinde ise St. Jean
Kilisesi Atriumu’nu çevreleyen gezinme yeri korkuluk levhaları ve kilise
kapılarının söve ve lentolarda restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İÇ KALE KAZILARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izniyle yapılan İç Kale’deki kazı çalışmaları 08.07.2010
başlamış ve 14.10.2010 tarihinde sonlandırılmıştır. Çalışmalar Kale Köşkü
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çevresinde, Kale Camii ile Bazilika sarnıç arasındaki taş döşemeli yolda, Kale
Camii avlusunda ve Batı Sarnıç I’de sürdürülmüştür (Plan: 1).

Kale Köşkü Kazısı
Kazısı büyük ölçüde 2009 yılında yapılan, 11.50 x 12.34 m. ölçülerindeki Kale
Köşkü’nün ortasında, doğu kapısının önünden başlayarak doğu-batı yönlü
devam eden kireç harçlı duvarda detaylı kazı çalışması sürdürülmüştür. Kireç
harçlı duvarın, batı kısımda da devam ettiği ve Kale Köşkü’nün batı duvarı ile
birleştiği 78.71 kotunda tespit edilmiştir. 0.81 x 1.65 m. ölçülerindeki bu duvar
parçası da kireç harçlıdır. Böylece Kale Köşkü zemin katı, içindeki bu set ile
doğu-batı yönünde ikiye bölünmüş bunun sonucu olarak doğu girişi kuzey
bölüme giriş sağlarken, güney bölüme giriş güney kapısı ile sağlanmaktadır.
Ayasuluk İç Kale’de 2009 yılında açığa çıkarılan ve Kale Köşkü (KK)
olarak yeniden adlandırılan mekânın etrafındaki daha önce üçgen oda
olarak adlandırılan yapılar da "Kale Köşkü Çevresi (KKÇ)" olarak tekrar
isimlendirilmiş ve bu odalardaki (KKÇ 4, KKÇ 5, KKÇ 6, KKÇ 7, KKÇ 8,
KKÇ 9, KKÇ 10, KKÇ 11, KKÇ 12) kazı çalışmalarına 2010 yılında da devam
edilmiştir (Resim: 1).

Taş Döşemeli Yol
İç Kale’nin en yüksek noktasındaki Bazilika / Sarnıç yapısından başlayarak
güneye doğru devam eden taş döşemeli yolun kazısı 2009 yılında Kale
Hamamı’nın doğusuna kadar yapılmıştı. 2010 yılında ise yolun güneydeki
devamını açmak amacı ile çalışmalara başlanmış, 81.83 kotunda 10 O plan
karesinde başlanan çalışmalar güneye doğru devam etmiş, taş döşemeli yolun
alçalarak ve daralarak devam ettiği ortaya çıkmıştır. 10-O, 11-12/N-O, 13 N
plan kareleri boyunca devam eden taş döşemeli yol yaklaşık olarak 34.40 m.
uzunluğundadır (Resim: 2).
Yapılan kazı çalışmalarında yolun orta kısmında, KKÇ 6 numaralı odanın
doğusunda, 11 N-O plan karelerinde, yaklaşık olarak 2.95 m. lik kısmının
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korunamadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni 1900 yıllarında O. Benndorf
tarafından açılan sondajdır. Arnavut kaldırımı şeklindeki yolun en dar yeri
3.50 m. en geniş yeri 5.25 m. dir. Yolun güney kısmı doğu ve batıda ana kaya
ile sınırlandırılırken ortalama genişliği 2.50 m. dir.
Sonuç olarak 2010 yılında Kale Köşkü doğusundan başlayıp Kale Camii’ne
doğru uzandığı varsayılan yolun yaklaşık 30 m.lik bölümü kazılıp açığa
çıkarılmıştır. Böylece önümüzdeki yıllarda ziyarete açılmasını isteğimiz İç
Kale’de gezi güzergâhı orijinal döşemeli yollarla kendi kendine çözülmüştür.

Kale Camii Çevresi
Kale Camii çevresindeki kazı çalışmaları daha çok avlunun batı
kısmında, 13-14 O plan karelerinde sürdürülmüştür. 79.50 kotunda
başlayan çalışmalarda öncelikle avlunun kuzey duvarının güney yüzü açığa
çıkarılmıştır. Kuzeybatıdan başlayarak 4.20 m. doğuya doğru devam ettiği ve
sonrasında ana kaya ile birleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu duvarın taş ve
tuğla kullanılarak çamur harcı ile inşa edildiği görülmüştür.
Kale Camii avlu kısmının batı ucunda 79.72 kotunda başlatılan çalışmalarda
1.50 x 2. 80 m. iç ölçülerine sahip bir oda açığa çıkarılmıştır. Odanın, Kale
Camii’ne bağlı bir oda olduğu ve depo olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Odanın doğu duvarının kuzey ucunda 1.00 m. lik kapı boşluğu yer
almaktadır. Avluya açılan bu deponun en yüksek duvarı 79.14 kotunda olup
duvar kalınlıkları ortalama 0.55 m. dir. Odanın duvarları taş ve tuğla malzeme
kullanılarak kireç harcı ile yapılmıştır. Odanın içinde yapılan çalışmalar ana
kayaya ulaşılmasıyla 77.52 kotunda sonlandırılmıştır.

Batı Sur Duvarları Çevresi
Batı Sur Duvarı’nda sağlıklı bir şekilde restorasyon çalışması yapabilmek
amacıyla BK3’ün güneyinde 11 L plan karesindeki kazı çalışması 77.92
kotunda başlamıştır. 1.30 x 4.35 m. ölçülerindeki bölümde yapılan kazılarda
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sur duvarının doğu yüzü netleştirilmiştir. Çalışmalar esnasında tuğla
malzeme kullanılarak çamur harç ile yapılan bir kuyu açığa çıkarılmıştır. 1.45
m. çapındaki kuyunun içindeki çalışma 75.30 kotunda sonlandırılmıştır.
Batı Sur Duvarı çevresinde çalışılan diğer alan 10 M plan karesindeki
BK4’tür. Buradaki çalışmanın amacı, Batı Sur Duvarı’nın iç yüzünü ve içe
dönük bir kule olan BK4’ün mevcut durumunu tespit edebilmektir. Yapılan
çalışmalarda Batı Sur Duvarı’nın iç yüzü netleştirilmiştir. Kuzey duvarı henüz
tespit edilemeyen BK4’ün duvarları kireç harçlı olup ortalama kalınlıkları
1.00 m. dir.

Batı Sarnıç I
Ayasuluk İç Kalesi’nde doğu girişin iki yanında bulunan sarnıçlar (üç
adet) 2001-2002 yıllarında kazılmıştır. Kalenin batı girişi kuzeyinde yer alan
ve sur duvarlarına bitişik olan iki sarnıçtan güneydeki Batı Sarnıç I’deki
kazıları 19.08.2010-31.08.2010 tarihlerinde gerçekleşmiştir (Resim: 3).
Çalışmaların amacı Batı Sarnıç I yapısının içini temizlemek ve son dönem
kullanımını açığa çıkarmaktır. Batı Sarnıç I’in iç ölçüleri 5.60 x 4.35 m. dir.
Birbirine bitişik sarnıçların taş ve tuğla malzeme kullanılarak yapılan duvarları
ve tonozlarında kireç harcı kullanılmıştır. Sarnıçların içi kalın ve kırmızı
horasan harcı ile sıvanmış ve üzerleri beşik tonozla örtülmüştür. Çalışmalar
sırasında sarnıcın güneybatı ve kuzeydoğu köşesinde yoğun olmak üzere
çok sayıda lüle parçası ele geçirilmiştir (Resim: 4). Bunlar sarnıcın Osmanlı
Döneminde askerlerin lüle çektiği yer olarak kullanıldığını göstermektedir.

ST. JEAN GD ALAN 2010 KAZILARI
Antik kaynaklara göre Efes piskoposluk merkezi ve sarayı M.S. 7.
yüzyılda III. Efes’ten IV. Efes’e (St. Jean Kilisesi’nin yakınına) taşınmıştır. St.
Jean Bazilikası’nın çevresinde yapılan araştırmalar sarayın büyük olasılıkla
bazilikanın güneydoğusunda olabileceğini göstermiştir.
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2010 yılı Temmuz ayı başında bu alanda ilk kazılara başlanmış ve yapılan
kazılar sırasında St. Jean GDA’da 3 farklı evreye ait mimarî kalıntılar ortaya
çıkarılmıştır (Plan: 2; Resim: 5).
I. Evre ana yapının doğu duvarı üzerine, doğu istinat duvarına bitişik
olarak Osmanlı Döneminde (15. yy.) inşa edilmiştir. Doğu istinat duvarı
bu alanda yapının da doğu duvarı olarak kullanılmıştır. AM yapısı olarak
adlandırılmış olan yapı, AM 1 olarak adlandırılan ana odadan ve AM 2 olarak
adlandırılan bunun kuzeyindeki küçük odadan oluşmaktadır. Bu iki oda AM
yapısı olarak adlandırılmış ve içinde bulunan seramiklerden dolayı St. Jean
GDA’daki Türk Dönemi (Osmanlı) yerleşimi olarak tanımlanmıştır.
II. Evre AM yapısı ile AN sarnıcı arasındaki bir döneme ait yerleşimdir.
Bu evre iki yapı katından oluşmaktadır. I. Yapı katı AP yapısının daha geç
olan dönemine aittir. AN sarnıcının doğu yarısındaki iki odadan (AP 1 - AP
2) oluşmaktadır. II. Yapı katında AN sarnıcının içi tamamen konut olarak
kullanılmıştır. Bu evre AP.E (Erken) yapısı olarak adlandırılmıştır ve 8 odadan
(AP.E.1- AP.E.8) oluşmaktadır. Bu konutlar 15. yy.a aittir
III. Evre (AN Sarnıcı): Bu evre büyük olasılıkla ‘Piskoposluk Sarayı’ olarak
tanımlanan Bizans Dönemi 5-6. yüzyıla ait ana yapı evresidir. ‘Büyük Sarnıç’
olarak da tanımlanan AN yapısı dış surların tam güneydoğu köşesinde
stratejik bir noktada bulunmaktadır. Bizans Dönemine ait kare planlı bu
sarnıcın içten içe ölçüleri (25.80 x 27.20 m.), dıştan dışa ölçüleri (30.07 x 32.66)
m.dir. Yapı üst örtü sisteminde yer alan kemer kalıntıları köşelerde kısmen
sağlam kalabilmiştir. Yapının kuzey hariç diğer duvarlarında üst seviyede
üçer kemerin varlığını kanıtlayan izler vardır. 2010 yılında ilk kez keşfedilen
Büyük Sarnıç büyük olasılıkla St. Jean Kilisesi’nin yıkıldığı 14. yüzyılda
tamamen yıkılmış ve kubbeleri çökerek sarnıç işlevini yitirmiş olmalıdır. Daha
sonra iç kısmına 2010 yılında kazılmaya başlanan Aydınoğulları- Osmanlı
Dönemi konutları ve odaları inşa edilmiştir.
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AN Sarnıcı Batısındaki AO Bölgesi
2010 yılında AN sarnıcı batısında iki küçük sarnıç ve odalar bulunmuştur.
Bu alandaki yapıya AO adı verilmiştir. AO yapısı 4 oda (AO 1 - AO 3, AO 5),
bunların alt evrelerindeki odalardan (AO.E.2) ve 2 küçük sarnıçtan (AO 4 –
AO 6) oluşmaktadır (Resim: 6). Kazılarda ortaya çıkarılan bu yapılar taş ve
tuğla kullanılarak kireç harç ile örülmüştür.
AO 4, iç ölçüleri 3.56 x 3.62 m. olan küçük boyutlu bir sarnıçtır. AN
sarnıcının batısında yer alır. Doğu duvarı AN sarnıcının batı duvarıdır.
Duvarları ortalama 70-80cm. kalınlığındadır. Duvarlarında ağırlıkta taş
malzeme, yanında tuğla kullanılmıştır. Kireç harç ile yapılan duvarlar en üst
seviyesine kadar korunabilmiştir.
AO 6 ise AO 4’ün güneyinde ona bitişik olarak yapılmış iç ölçüleri 3.30 x 3.67
m. olan küçük boyutlu sarnıçtır. AN sarnıcının batısında yer alır. Doğu duvarı
AN sarnıcının batı duvarıdır. Duvarları ortalama 0.80-0.90 m. kalınlığındadır.
Duvarlarında ağırlıkta taş malzeme, yanında tuğla kullanılmıştır. Kireç harç
ile yapılan duvarlar en üst seviyesine kadar korunabilmiştir.

Takip Kapısı Doğu Kule Kazıları
St. Jean GD Alanı’nın GB köşesinde ve Takip Kapısı’nın doğusunda yer
alan kare planlı kulede ilk kazı ve onarım çalışmaları 1963 yılında yapılmıştır.
O dönemde tamamlanamayan kule içinin kazıları ise 2010 yılı kazı sezonunda
yapılmıştır. Kulenin iç kısmındaki kazılara 11.08.2010 tarihinde başlanmış ve
31.08.2010 tarihinde taş döşemeli tabana ulaşılması ile son verilmiştir.
Kare planlı kulede, iki adet güneyde, bir adet doğuda olmak üzere
dışa doğru daralan üç adet mazgal yer almaktadır. Mazgal delikleri küçük
kemerlerle örtülüdür. Gerek mazgal kemerleri gerekse kule üst örtüsünü
oluşturan tuğla tonozun güney kısım yine 1963 yılında onarım görmüştür.
Kulenin üzeri ise tuğla tonozla örtülüdür.
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Kulenin iç ölçüleri mazgal deliklerinin olduğu seviyede 6.00 x 5.88 m.dir.
Daha alt seviyede kulenin üç yanındaki blok taşların doğu ve güneyde
korunamadığı anlaşılmıştır. Daha sonra kule içte daralmış ve iç ölçüleri 4.40
x 4.40 m. olmuştur. Kuleye kuzeyde 1.00 m. genişliğindeki açıklıktan girilir.
Ayrıca kulenin kuzeyinde yapılan çalışmalarda 3.50 x 3.50 ölçülerinde bir oda
açığa çıkarılmıştır. Bu oda dışa kapalıdır, olasılıkla depo olarak kullanılmıştır.

2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Ayasuluk İç Kale Restorasyon Çalışmaları
Çalışmalar Batı Kule 1- Batı Kule 2 arası, Batı Kule 2, Batı Kule 2 - Batı Kule
3 arası, Batı Kule 3 ve İç Kale konut duvarlarında sürdürülmüştür (Resim: 7;
Resim: 8) .
Ayasuluk İç Kale Batı Sur Duvarları ilk kez Bizans Çağında 6. yüzyılda inşa
edilmiş ve Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerinde bazı ek ve onarımlarla
kullanılmaya devam etmiştir. Yaklaşık 1.70 m. uzunluktaki Batı Sur Duvarları
güneyde Batı Kapısı’nı koruyan kare planlı kule ile başlayıp kuzeyde yuvarlak
planlı bir kule ile son bulmaktadır.
Batı Sur duvarları ve kulelerde ana yapı malzemesi olarak moloz taşların
yanı sıra bol miktarda devşirme malzeme kullanılmıştır. Kullanılan kireç ve
kum iri tanecikli ve beyaz renklidir. Kuzey ve güney de 1.70-2.00 m. arasında
değişen sur kalınlığı orta kısımlarda 1.40-1.50 m. ye düşmektedir.
İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
13.05.2010 tarihli ve 5762 sayılı kararı doğrultusunda Ayasuluk İç Kale
Batı Sur Duvarları’nın restorasyon çalışmaları, 20.07.2010 tarihinde ahşap
iskele kurma işlemi ile başlamıştır. Batı Kule 1 (BK1)’den sonra başlayan
ahşap iskele BK3’ün bitimine kadar devam etmektedir. Yapılan restorasyon
çalışmalarında kesinlikle çimento kullanılmamış olup horasan harcı
kullanılmıştır. Bu harca ilâveten, harcın kısa sürede kurumasını sağlayan
hidrolik kireç kullanılmıştır. Batı surun mevcut duvarlarında önceki yıllarda
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çimento malzeme kullanılarak yapılan harç ve derz dolguları ile duvar
örgüsünü kapatan derz uygulamaları temizlenerek bu duvarların da horasan
harcı ile yeniden derzlemesi yapılmıştır.
BK1-BK3 arasında toplam 50 m.lik kısımda restorasyon çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve bu bölümdeki iki kule ve bunların arasındaki bölümlerde
dendan seviyesine ulaşılan restorasyonlar yapılmıştır (Resim: 9).
Genel olarak kalınlığı 1.65 m. ve uzunluğu 25.00 m olan BK1-BK2 arasında
özellikle Batı Girişi üzerindeki kemer örüldükten sonra duvarlar toplam 4.00
daha yükseltilerek dendanlar dâhil 11.00 m. yüksekliğe ulaşmıştır.
Dış ölçüleri 3.90 x 4.04 m. olan BK2’nin mevcut duvarlarında öncelikle derz
yenilemesi yapılmıştır. 4.00 m. lik alt kısmı sağlam kalabilmiş olan BK2’nin
üzerine dendanlar dâhil 6.00. daha örülerek kulenin yüksekliği toplan 10.00
m. ye ulaşmıştır.
17.65 m. uzunluktaki BK2 ile BK3 arasında, mevcut sur duvarında öncelikle
derz yenilemesi yapılmıştır. Çalışmalar sonunda BK2-BK3 arasında ortalama
5.00 yükselerek dendanlar dâhil toplam 7.65 m. yüksekliğe ulaşılmıştır.
Ölçüleri 4.95 x 4.15 m. olan BK3’ün mevcut güney duvarında derz yenilemesi
yapılmıştır. Sonrasında da kulenin duvarları örülmeye başlanmıştır. Güney
duvarı 4.00 m., batı duvarı dışta 12.80 m, yükseltilmiş, kuzey duvarı ise
mevcut duvarın üzerine 8.00 m. yükseltilerek kule içi yürüme yoluna
ulaşılmıştır. Bunun üzerine 0.60 m.lik dendan korkulukları ve dandanlar
yapılarak yükseklik 2.00 m. daha artırılmış ve toplamda batı duvarında 14.80,
kuzey duvarında 10.00 m. ve güney duvarı 6.00. yükseltilmiştir.
Duvar yüzeylerinde görülen taş kaplama boşlukları özgününe uygun
olarak tamamlanmış ve araları horasan harcı ile derzlenmiştir. Örülen
duvarların dış yüzlerinde daha çok büyük boyutlu yüzlü taşlar ve üzerinde
herhangi bir işleme veya bezeme bulunmayan mermer bloklar kullanılırken
duvarın içindeki dolguda çeşitli boyutlarda şekilsiz taşlar tercih edilmiştir.
Kullanılan bu malzemeler herhangi bir ocaktan getirilmeyip Ayasuluk
Tepesi’nde yapılan kazılarda, özellikle de İç Kale kazılarında bulunan
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malzemelerdir. Taş ve mermerin yanı sıra zaman zaman kazılardan çıkan
tuğlalar ve bu tuğlaların orijinal boyutlarında özel olarak yaptırılan 0.35 x
0.35 m. ve 0.35 x 0.17,5 ölçülerindeki tuğlalar kullanılmıştır (Resim: 10).
Geçmiş yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarını orijinalinden ayırt
edebilmek için kırmızı renkli derz kullanılırken, 2008 yılından itibaren
tarafımızdan yapılan acil onarım ve restorasyon çalışmalarında normal derzin
içine kiremit parçaları dizilerek yeni restore edilen kısımlar orijinalinden
ayrılmıştır.
İç Kale Batı Sur Duvarı güney yarısında gerçekleştirilen restorasyon
çalışmaları kazı çalışmalarının 20 Ekim’de tamamlanmasından sonra Genel
Müdürlüğümüzün izniyle 2 ay daha devam etmiş ve 15 Aralık 2010 tarihinde
sona ermiştir.

St. Jean Kilisesi’nde Yapılan Restorasyonlar
Atrium Portikleri Dışındaki Korkuluk Levhalarının Yenilenmesi
2009 yılında 1990’ lı yıllarda yapılıp yerlerine monte edilen, ancak iç
donanımlarında demir çubuklar kullanıldığı için bozulan Atrium portikleri
dışındaki korkuluk levhalarının yenilenmesi için hazırlıklar yapılmış yaklaşık
olarak 15 adet levha içlerine fiber çubuk konularak yeniden dökülmüştü.
Bunlarla birlikte eksik levhaların yeniden dökülerek yerlerine monte edilmesi
2010 yılının önemli restorasyon çalışmalarından biri olmuştur. Toplam
olarak 35 adet korkuluk levhası ve 30 adet ara bağlantısı yeniden dökülüp
hazırlanarak Atrium çevresindeki yerlerine monte edilmiştir (Resim: 11).

St. Jean Kilisesi Kapı Restorasyonları
2010 yılında St. Jean Kilisesi ve Vaftizhanesi’ne ait 36 adet kapının gelecek
yıllarda restorasyonlarının yapılması için envanterleri hazırlanmıştır. Bu
çalışmada kapıların söve ve lentolarını eksik olanları tespit edilmiş ve
bunların benzer mermerden yenilenmesine karar verilmiştir. 2010 yılından
kalan ödeneğin bu amaçla kullanılması için kapıların eksik olan söve ve
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lentolarının kesit ve ölçüleri mermer firmalarına verilmiş ve teklifler alınmıştır.
Sonuçta 30 parçadan oluşan kapı 2011 yılında yerlerine monte edilmek üzere
hazırlanmıştır.
Kapılardan bazıları 1960’lı yıllarda Efes Müze Müdürlüğü tarafından
onarılmıştır. Döneminde yapılan onarımlarda parçalar birbirine demir
kenetlerle bağlanmış ve yapıştırmak için akemi kullanılmıştır. Ayrıca söve ve
lentoların eksik kısımları siyah betonla tamamlanmıştır. 2010 yılında bunların
değiştirilmesi veya kaplanması hedeflenmiştir.
1960 yıllarda onarılıp ayağa kaldırılmış ve eksik kısımları siyah betonla
tamamlanan (St. Jean 4, 16, 22A No.lu) kapıların bu bölümleri 2010 yılında
beyaz kum, mermer tozu ve araldit karışımı ile kaplanmıştır. St. Jean 3 No.lu
kapı ise sezon başında Denizli’den Kömürcüoğlu Mermer Firması tarafından
hediye edilen ve orijinalinden biraz daha açık renkli mermerden yapılmış ve
aynı profillere sahip söve ve lento kullanılarak bu kapı tamamen yenilenmiştir
(Resim: 12). Böylece yapılmış olan ilk deneme başarılı olunca, yukarıda bahsi
geçen kapı projesinin yapımına girişilmiştir.

14-16 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Eğitim Çalışmaları
Ağustos ayında Selçuk İlçe Merkezi’nde faaliyet gösteren özel bir kişisel
eğitim merkezinde görevli eğitimcilerle birlikte 14-16 yaş arası çocuklara
eski eserleri sevdirmek ve çevre bilinci aşılamak amacıyla haftada iki gün
(çarşamba ve cumartesi) toplanan çocuklara (ortalama 15 çocuk) eski eser ve
kazılar hakkında bilgiler verilmiş, Efes ve Ayasuluk’un tarihi anlatılmıştır.
Ayrıca kazıların nasıl yapıldığı ve belgeleme konusunda detaylı bilgiler de
verilmiştir. Cumartesi toplantılarında St. Jean Kilisesi, İç Kale ve İsabey Camii
ve Artemis Tapınağı çocuklarla beraber gezilmiş ve buraları hakkında detaylı
bilgiler edinmeleri sağlanmıştır. Sonuç olarak arkeoloji ve kazılar hakkında
bilinç kazandıkları anlaşılmış ve gösterdikleri başarıya karşılık Selçuk
Kaymakamı B. İnce tarafından belge verilmiştir.
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Plan 1: Ayasuluk İç Kale, 2010 sonu genel görünümü.
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Plan 2: St. Jean GD Alanı’nın 2010 yılı kazılarından sonraki detaylı planı.
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Resim 1: Kale Köşkü ve çevresinde kazılan odalar ve taş döşemeli yol.

Resim 2: Taş döşemeli yolun kazılar sonrası güneyden görünümü.
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Resim 3: Batı Sarnıç I kazı sonrası.

580

Resim 4: Batı Sarnıç I lüle buluntuları.
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Resim 5: St. Jean GD Alanı ve AN Sarnıcı, kazı sonrası.

Resim 6: AO Bölgesi’nin kazılar sonrası görünümü.
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Resim 7: Ayasuluk İç Kale, 2009 sonu genel görünümü.

Resim 8: Ayasuluk İç Kale, 2010 sonu genel görünümü.

583

Resim 9: İç Kale Batı Sur Duvarı restorasyonun son aşamalarında.

Resim 10: İç Kale Batı Sur Duvarı restorasyon sonu.
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Resim 11: Atrium portikleri dışında; batıda yenilenmiş korkuluk levhaları.

Resim 12: 3 No.lu kapı restorasyon sonrasında.
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri
Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır.
Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.
Yayın Kuralları
1. Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto ile
tirelemeye dikkat edilerek, Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması,
2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile yazılması,
3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,
4. Çizim ve fotoğrafların toplam adedinin 15 olması, CD’ye JPG veya TIFF olarak 300
pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak kaydedilmesi, kesinlikle word
sayfası olarak düzenlenmemesi,
5. Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak belirtildikten
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,
6. Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
7. CD’ye kaydedilmiş metnin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının uyumlu
olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),
8. Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi veya en geç 1 Ağustos gününe
kadar
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Müze Kazıları Şubesi Müdürlüğü
II. Meclis Binası Ulus/Ankara
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve iade
edilmeyecektir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarına Bakanlığımızın www.
kultur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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DEAR COLLEAGUES
The reports which you will submit during the International Symposium of Excavations,
Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we kindly
request you to send the texts of your reports within the context of form mentioned below:
1- The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm, with Arial
or Times font in 10pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary in the
text, and the text to be maximum 10 pages
*

The title to be written in 14 pts, bold,

*

Footnotes to be written below the text, with their numbers indicated within the
text, in 8 pts at the page where it is mentioned,

*

At the footnotes and the bibliography, the names of the books and the periodicals
to be written in Italic character.

2- The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible, you
are requested to scan the photographs and to save on CD as JPG on a separate file out
of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK or
Grayscale; photographs to be taken by digital camera,
3- Please write (Drawing) for the drawings (Fig.) for the figures, pictures, and (Map) for the
maps as subtitle and please do not use table system.
4- Kindly write your name, title and communication address on the papers.
5- Please send the print out of the text that together with loading the text on a (new)
diskette or CD.
6- The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should be
compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.
Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below address:
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müze Kazıları Şubesi Müdürlüğü, II.
Meclis Binası Ulus/Ankara
The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and will
not be given back.
Note: The books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr
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