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OLBA KAZILARI - 2015 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
Emel ERTEN*
Murat ÖZYILDIRIM
Tuna AKÇAY
Mersin Silifke Olba 2015 dönemi arkeolojik kazıları Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunulan kazı programı çerçevesinde, aşağıdaki
sektörlerde sürdürülmüştür:
1. Tiyatro
2. Manastır
3. Doğu Vadisi kurban alanı
4. Akropolis - zirve

1. TİYATRO ÇALIŞMALARI
Olba Tiyatrosu’nda 2015 döneminde yapılan çalışmalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Olba Kazı Başkanlığı arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiş; Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir1 (Resim: 1). Bu bağlamda Olba tiyatrosunda 2015 dönemi
*

1

Prof. Dr. Emel ERTEN, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Teknik Okullar,
Ankara/TÜRKİYE.
Okt. Murat Özyıldırım, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin/TÜRKİYE.
Öğr. Gör.Dr. Tuna Akçay, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Teknik
Okullar, Ankara/TÜRKİYE.
Bu konuda imzalanan protokol metni Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından da incelenerek, son hali verilmiş ve onaylandığı 13.Şubat.2015 gün ve 29220 sayılı yazıyla
Kazı Başkanlığı’na bildirilmiştir. Adı geçen belge, “Olba Antik Tiyatro Sağlamlaştırma, Restorasyon, Kazılarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü” başlığını taşımaktadır.
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çalışmalarının “kazı” ve “sağlamlaştırma-restorasyon” olmak üzere iki ayrı
başlık altında incelenmesi mümkündür:

Olba Tiyatrosu Kazı Çalışmaları
Kazı, onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları 2010 yılından beri süren Olba
tiyatrosunda 2015 dönemi çalışmalarına 2015.T22 Açması’nda başlanmıştır
(Çizim: 1). Bu kazılar proskenenin batı kesiminde açılan ve 2014 yılında kazısı tamamlanamayan alandaki işlemin tamamlanması niteliğindedir. 2015.
T22 Açması’nın kuzeyinde yer alan ve 2013 yılında çalışma yapılan T21
Açması’nda da 2015 döneminde kazılara devam edilerek, burası “2015.T21”
olarak adlandırılmıştır.
Bu alanlardaki çalışmalara öncelikle kış dönemi içinde oluşan toprak kaymasının temizliği ile başlanmıştır. Sonrasında seviye indirme çalışması ile
devam edilmiştir. Yapılan çalışma ile toprağın çok sayıda irili ufaklı taş içerdiği görünmüştür. Buradaki dolgu toprağı içinde genel olarak Geç Antik Çağ
karakterli seramik ve cam buluntularına rastlanmış; ayrıca scenae fronsa ait
olduğu düşünülen kireçtaşı korniş ve sütun kaide parçalarına rastlanmıştır.
Olba tiyatrosu kazı çalışmalarının 2015 yılında sürdürüldüğü bir diğer
alan ise, T23 açmasıdır. Adı geçen açma, 4.50x1.50 m. ölçülerinde olup, scenae
fronsun batı kesimini içermekte; skene binasının batı giriş kapısının önünde
bulunmaktadır.
T23 kazı çalışmalarında, scenae fronsun mimari dekorasyon şeması içinde
yer alan dörtgen niş - yarım dairesel aedicula tekrarlamasının batı kesimindeki
son dekoratif elemanı olan dörtgen niş ortaya çıkartılmıştır. Bu kazılar sırasında ayrıca seramik, cam kap parçaları ele geçmekte; bunlar çoğunlukla Geç
Antik Dönem özellikleri taşıyan örneklerden oluşmaktadır.
Tiyatroda 2015.T22 ve T23 açmalarında yapılan çalışmaların yanı sıra T20
açmasında da kazılar yapılmıştır. İlk kazısı 2014 yılında gerçekleştirilen T20
Açması skene binasının Batı ucunda yer almaktadır. Kazısı 2015 yılında yapılan alan, 4.20x3.00 m. boyutlarındadır. Bu alana akan toprağın temizlenme-
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si niteliğindeki çalışmalarda taş ve toprak dolgu tabakası kaldırılarak, skene
binasının taban seviyesine ulaşılmıştır. Bu alanda çok sayıda mimari plastik
eleman da saptanmaktadır. Bunlar, süslemeli korniş parçaları ile Korinth başlığına ait akanthus bezemesi parçalarından oluşmaktadır.
Olba tiyatrosunun batı kesimindeki açmalarda önceki yıllarda yapılan kazılar sırasında da rastlanan ve bir yangına işaret eden yoğun kül tabakasına
da rastlanmıştır.

Olba Tiyatrosu Sağlamlaştırma ve Restorasyon Çalışmaları
Olba tiyatrosunun kazılan rölöve ve koruma projesi, rapor ve teknik şartnamesi Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2012 gün
ve 1557 sayılı kararı ile onaylanmış bulunmaktadır. Bu bağlamda 2013 yılından itibaren tiyatrodaki sağlamlaştırma ve koruma-onarım çalışmalarına mimari ekip tarafından başlanmıştır.
Olba Tiyatrosu 2015 yılı çalışmalarının ikinci ayağını da bu sağlamlaştırma
ve restorasyon projesinin uygulanması oluşturmaktadır. Bu amaçla Mimar
Ahmet Mutlu başkanlığındaki ekip görev almıştır. 2014 Dönemi içinde gerekli malzeme koruma ve temizlik işlemleri yapılan skene orta ve Doğu girişine
ait taş lentolar özgün konumlarına yerleştirilmiştir (Resim: 2 - 3, Çizim: 2). Bu
işlemin yapılabilmesi için skene duvarındaki eksik yeni kireçtaşı bloklarla tamamlanmıştır. Bunun için Silifke Taşucu Kocapınar Köyü’ndeki Medmar taş
ocağından getirilen kireçtaşı bloklar kullanılarak; bunlar eskiçağ teknolojisine
uygun olarak kurşun dökülerek birbirine bağlanmıştır.
Skene binasının batı girişinin taş lentosunun da özgün konumuna yerleştirilebilmesi için, tiyatronun batı kesimi üzerinden geçen modern toprak yolun
kaldırılması sorununun çözümlenerek, bu alanın kazısının tamamlanması
gerekmektedir. Tiyatroda yapılan sağlamlaştırma projesi bağlamında ayrıca,
scenae fronsa ait taş mimari elemanlar da güçlendirilmiş; alt kısım da olası bir
çökmeyi engellemek amacıyla kum çuvallarıyla desteklenmiştir. Tiyatrodaki
bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir.
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Ancak, tiyatro kazılarının sürdürülmesi ve tiyatronun başta cavea olmak
üzere Batı kesiminin de açılması ile ilgili olarak ciddi bir engel bulunmaktadır. Bunun nedeni, tiyatronun batı kesimi üzerinden geçen toprak yolun kaldırılmasındaki güçlüktür. Söz konusu dar ve toprak yol, önemsiz görülmekle
birlikte, köy içi trafiğinde; özellikle bazı evlere ulaşılmasında tek geçit niteliğindedir. Tiyatronun hem bir mimari bütün olarak açığa çıkartılması, hem de
orada yaşayan halkın mağduriyetinin engellenmesi yönünde ortak bir çözüm
getirilmesi amacıyla Kazı Başkanlığımız tarafından gerekli resmi başvurular
yapılmış bulunmaktadır.
2. MANASTIR ÇALIŞMALARI
Roma Taban Mozaiği
Olba Manastırı 2015 dönemi çalışmaları 2014 yılında kazılmaya başlanan
ve “M4” olarak adlandırılan açmada başlatılmıştır. 2014 yılında M4 açmasında güney kesitinde yapılan kazılara devam edilmek üzere, 7.55x7.00 m.
ölçülerindeki bir alanda çalışılmıştır. Buradaki dolgu toprağının kaldırılması sonrasında ortaya çıkartılan 2.30 m. genişliğinde, çevresi taş duvarla örülmüş teknenin bir vaftiz havuzu olabileceği düşünülmüştür (Resim: 4)2. Tekne
içindeki kazılara devam edilmesi sonrasında, içinde bir yangına ait izlerin
de belirlendiği toprak dolgunun temizlenmesi sonucu, 1.15 m. derinliğe ulaşıldığında bir taban mozaiğinin parçası saptanmıştır. Mozaik tabanın tekne
dışındaki diğer alanlarda devam edip etmediğini tespit edebilmek için kazı
alanı, taş teknenin dışındaki alanda da genişletilmiştir. Böylece mozaik tabanın daha geniş alanda da devam etmekte olduğu anlaşılarak, mozaiğin korunabilen diğer kısımlarına da ulaşmak mümkün olmuştur (Çizim: 3, Resim: 5).
Mozaik taban, 6.6x4.58 m. boyutlarındaki bir alanı kaplamakta ve yapımında kullanılan tessera büyüklükleri 1 cm.den az olduğu için eser son derece
ince ve özenli bir yapı göstermekte; çok sayıda renkli taş ve camın tessera yapımında kullanılmış olması eserin renkliliğini, inceliğini ve gösterişini arttırmaktadır.
2
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Vaftiz havuzu konusundaki bilgiler için bkz. Özyıldırım 2016, 182-184.

Söz konusu taban mozaiği, manastırın yapım ve kullanım sürecinden
(M.S. 5. yüzyıl ile 7. yüzyıl arası) önceye ait bulunmakta ve burada M.S. 2. ve
3. yüzyıllarda yer alan görkemli bir Roma villasının varlığını göstermektedir.
Roma İmparatorluk Dönemi içinde Olba’daki yerleşimin doğu vadisi derinliklerine kadar indiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır3.
Taban mozaiği iki farklı ana pano ve bunları birbirinden ayıran baklava
dilimleri ile bezenmiş bir ara-panodan oluşmaktadır. Panolardan birisi tam
olarak korunmuş durumdadır (Çizim: 4, Resim: 6). Dikdörtgen biçimli panoda geometrik yıldız-baklava bezemelerinin arasında sekizgen içinde daire
biçimindeki üç çerçeve yer almaktadır. Bu çerçevelerin her birinin içinde birer
büst (personifikasyon) bulunmaktadır. Böylece, pano üzerinde yanlarda birer
kadın ve ortada bir erkek olmak üzere olan toplam üç büst yer almaktadır.
Bunların tanımlanmaları sahip oldukları Yunanca yazıtlar uyarınca mümkün
olabilmektedir. Sağda “lüksü” simgeleyen tryphe (kadın büstü) ve ortada “yaşamı” simgeleyen bios (erkek büstü) vardır. Üçüncü çerçeve içinde yer alan
kadın büstünün yanında ise “ΠΡΩ ΤΟ ΛΟΥΣΙΑ” yazıtı yer almaktadır. Elinde aynı mozaik panodaki tryphe büstünde olduğu gibi altın bir kâse tutarak
betimlenen bu kadın portresinin “ilk banyo-yıkanma” personifikasyonu olduğu anlaşılmaktadır.
Bir diğer mekâna ait olan ve baklava bezemeli mozaik eşik kısmından geçildikten sonra ulaşılan diğer mozaik pano ise, biri merkezde, diğeri dört köşede olmak üzere toplam beş dörtgen tablonun bulunduğu, giyoş bantların
oluşturduğu gamalı haç örgü motifleri ile birleştirilen bir kompozisyon niteliğindedir (Çizim: 5, Resim: 7). Bu tablolardan sadece üçü korunmuştur. Her
bir tabloda birer Eros (kanatlı ve pelerinli melek) tasvir edilmektedir. Bunlardan biri lir, biri de çifte aulos (flüt) çalmakta; diğeri ise, bir köpekle koşarken
gösterilmektedir.
Söz konusu taban mozaiğinin özellikle başta Antiochia ad Orontem,
Daphne örnekleri olmak üzere Zeugma’daki benzerleri uyarınca M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısı ile 3. yüzyılın ilk yarısı arasındaki döneme tarihlenmeleri
olasıdır.
3

Söz konusu mozaikle ilgili olarak ayrıntılı değerlendirme konusunda bkz. Erten 2016, 61-91.
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Mozaik tabanın manastır kazılarında tespit edilmiş olmakla birlikte, manastırdan daha erken tarihli olan, aynı yerdeki bir Roma yapısına (villasına)
ait olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçen buluntu, bir sanat eseri olarak taşıdığı
önemin yanında, Olba’da Roma İmparatorluk Dönemi yerleşim alanının yayılımını ve niteliğini belirlemek açısından, bir arkeolojik veri olarak da ayrıca büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle adı geçen mozaik, Olba’da geçerli
kırsal ve tarıma dayalı yaşamın yanında, son derece varlıklı ve üst düzeyde
beğeni ve koşullara sahip bir hayatın da sürmekte olduğunu göstermektedir.
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.07.2015 gün ve
5291 sayılı kararı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
21.Temmuz.2015 gün ve 140849 sayılı yazısı ile söz konusu mozaiğin taşınmasının uygun görülmesi üzerine, mozaik konusunda uzman bir restorasyon
ekibi tarafından çalışmalara başlanmıştır. Olba’nın bağlı bulunduğu Kırobası
Jandarma Karakol Komutanlığı’nın sağladığı güvenlik desteği eşliğinde eser
on altı levha halinde 28.Temmuz.2015 tarihinde Silifke Müzesi’ne taşınmıştır.

Kuzey Kilisesi
Olba Manastırı 2015 Dönemi çalışmaları, mozaik tabanın kaldırılması sonrasında manastır içinde yer alan kiliseler içinde en büyük boyutlusu olan ve
“Kuzey Kilisesi” olarak adlandırılan yapıda sürdürülmüştür4(Çizim: 6). Yoğun taş tabakası ile kaplı alandaki ilk çalışmalar, bu taşlardan alanının arındırılması ve kazılara başlanmadan, kilisenin mimari plastiği ile ilgili bilgiler
veren parçaların ayrılması ile başlatılmıştır. Sütun kaideleri, Korinth sütun
başlıklarına ait parçalar, kaplama ve templon paye ve levha parçalarından,
oluşan bu mimari elemanlar, manastır kazılarında daha önce ele geçen ve
bölgede M.S. 5. ve 6. yüzyıllar için tipik sayılan örneklere benzerlik göstermektedir.
Kuzey Kilisesi kazıları, ana apsis ile apsisin güney kesimindeki alanlarda
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar, kilisenin genel planı konusunda ay4
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Kuzey Kilisesi 2015 yılı kazı çalışmaları konusunda bkz. Özyıldırım 2016, 181-201.

dınlatıcı bilgiler sağlamış bulunmaktadır. Buna göre, yapı bir ana nef ve bunun iki tarafındaki birer yan neften oluşan bazilikal plana sahiptir. Kilisenin
ana apsisinin bir synthronon biçiminde düzenlendiği belirlenmiştir (Resim: 8).
Synthrononun iki yanında, bölge kiliselerinde yaygın olduğu üzere, birer
yan odanın (pastophorion) bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu yan odalardan güneydeki (diakonikon) 2015 manastır kazılarında açığa çıkartılmıştır (Resim:
9). Kiliselerde diakonikon röliklerin bulunduğu, din adamlarına ait giysilerin
ve liturjik eşyaların saklandığı mekân olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu odanın anakaya ile sınırlanan Doğu duvarı üzerindeki apsisin içinde içi
basamaklı bir tekne bulunmaktadır. Adı geçen mekân doğu yönde kilisenin
güney yan nefine bir kapı ile açılmaktadır. Odanın güney duvarı yüzeyinin
sıva ile kaplanmış olduğu belirlenmekte; taban ise opus sectile döşemeye sahip
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ana nefin tabanına ait opus sectile döşeme de
bu alandaki kazılarla ortaya çıkartılmış bulunmaktadır.
Kilisenin güney yan nefinin ise dikdörtgen taş levhalardan oluşan taban
döşemesine sahip olduğu, kazılar sonucunda anlaşılmıştır. Ana nefi güney
yan neften ayıran sütun dizisinin Doğu uçtaki ilk sütununa ait kaide in situ
tespit edilmesi, kilisenin genel planını belirlemeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, kazılarda ana nef ve yan nefin tabanlarının bir basamaklık bir yükseklik
farkına da sahip olduğu belirlenmiş bulunmaktadır.

3. DOĞU VADİSİ KURBAN ALANI ÇALIŞMALARI
Olba’da doğu vadisi içinde yer alan mezarlık alanları içinde ölü kültü kapsamındaki kurban, libasyon ya da ölü yemeği gibi ritüelleriyle bağlantılı bulunan kaya düzenlemelerinin varlığı dikkat çekicidir5. Önceki yıllardan beri
bu alanlarda arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bağlamda, 2015
çalışma döneminde doğu vadisinin batı yamacında yer alan ve “doğu vadisi
kurban alanı” olarak adlandırılan kesimde kazılara başlanmıştır. Öncelikle
5

Bu konuda Dr. Tuna Akçay tarafından doktora tez çalışması tamamlanmış bulunmaktadır. Bkz.
Akçay 2016
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4x12 m. ölçülerinde bir açma oluşturulmuş ve burada başlatılan çalışmalarla
Olba’da kurban ritüelinin nasıl gerçekleştirildiği konusundaki verilere ulaşılması amaçlanmıştır.
Olba 2015 çalışmaları kapsamında seçilen söz konusu alanda ana kaya
kütlesinin yer yer biçimlendirildiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda ortada
düzlenmiş ve yüzeyinde nişler oluşturulmuş bir kaya yüzeyi görülmekte; bunun iki yanında ise, güney ve kuzey tarafta kurban sunumuyla ilgili olduğu
düşünülen nişler, hayvan bağlama yerleri dikkati çekmektedir.
Doğu Vadisi Kurban Alanı çalışmalarında seramik buluntularının yanında, alanın kullanım dönemine işaret eden sikke ve cam buluntular da ele geçmektedir. Bu veriler, özellikle M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıla ait bulunmaktadır. Ancak, akropolis yamacından dökülen toprak dolgu içinden Geç Antik
Dönem buluntuları da ele geçmektedir6.

4. AKROPOLİS – ZİRVE ÇALIŞMALARI
Akropolis Zirve - AZ II.2015 Açması
Olba 2014 kazı döneminde açılan “akropolis zirve Sondaj–I” olarak adlandırılan açmanın doğusunda 5x5m. boyutlarında diğer açma ile (AZ II.2015)
2015 yılı Olba akropolis arkeolojik çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalardaki amaç, Olba akropolisi yerleşim tarihi konusunda yeni bilgiler sağlamak,
toplanacak arkeolojik materyalle bu konuda ayrıntılı analizler yapmaya olanak verecek verilere ulaşmaktır. 2014 yılında AZ.2014 Açması’nda yapılan
kazılarda saptanan kayaya oyulmuş, olasılıkla tarımsal üretimle ilgili bir alana ait kalıntıların 2015 yılı AZ II.2015 Açması’nda da devam etmekte olduğu
kazılar sonucunda belirlenmiştir. Açmadaki çalışmalar yaklaşık 1.00 m. derinlikte ana kaya ile karşılaşılması ile tamamlanmıştır.
AZ II.2015 Açması çalışmaları sağladığı küçük buluntularla Olba akropolisi yerleşim tarihine ışık tutan niteliktedir. Seramik, sikke, cam ve madeni
6
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Bunlar arasında ilginç bir buluntu olarak madeni tılsım gösterilebilir. Bu buluntu Prof. Dr. Gülgün Köroğlu tarafından incelenerek, yayınlanmış bulunmaktadır: Köroğlu 2016, 137-159.

buluntuların yanında, çok sayıda tessera da kazılar sırasında ele geçirilmiştir.
Açmaya ait buluntular, çoğunlukla M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıl arasındaki
döneme ait bulunmaktadır. Bu tarihlemeyi destekleyen en önemli buluntu,
M.S. 1. yüzyıla ait Olba sikkesidir. Olba’yı ve Zeus’u simgeleyen yıldırım demeti ile Teucros soyundan Aias’a ait sikkedir. Sikke, onun hüküm sürdüğü
M.S. 10-15 yıllarına ait bulunmakta, önemli bir tarihsel veri niteliği taşımaktadır. Sikke üzerinde bölge halkı “Kennateis” ve “Lalasseis” adları da yer almaktadır.
Seramik buluntularının çoğunluğunu kırmızı astarlı tabak ve kâse parçaları oluşturmakta; ayrıca, çeşitli biçim ve boyda pişirme kaplarına, unguentarium parçalarına da rastlanmaktadır. Cam vazolarda ise adı geçen dönem
için tipik sayılan iki farklı tekniğin uygulamaları görülmektedir. Bunlar, ya
“kalıba bastırma tekniği” ile üretilen kâselere ait parçalar veya “serbest üfleme tekniğinde” yapılmış vazolardır.
Akropolis Zirve – AZ III.2015 Açması
AZ III.2015 Açması, 6x6 m. boyutlarındadır ve AZ I.2014 ve AZ II.2015
açmalarının Kuzey’inde yer almaktadır. Bu kesimin de yine tarımsal üretimle
ilgili olması gereken bir kaya mekânı olabileceği düşünülerek kazılara başlanmıştır. B açmada yapılan çalışmalar da yaklaşık 50 cm. derinlikte ana kayaya ulaşılması ile son bulmuş ve AZ II.2015 Açması’nda bulunana benzer
seramik, cam, maden buluntularla, iki taş ağırşak, bir de sikkeye rastlanmıştır. Söz konusu sikke, ön yüzünde başında kale burçlu tacı ile Tyche, arka
yüzünde ise, Heracles tasvirine sahip bulunmaktadır. M.Ö. 1. yüzyıla ait bir
Elaiussa-Sebaste sikkesidir.
AZ III.2015 Açması kazıları ile ulaşılan en önemli sonuçlardan biri de burada torba biçiminde bir hazneye sahip olan sarnıca ve bunun dörtgen ağzına
(63x63 cm.) rastlanmış olunmasıdır. Böylece bu alanın da tarımsal üretimle
ilgili olduğu belirlenmektedir. Olba ve çevresindeki tarımsal alanların sulanmasında, günlük yaşamda su gereksiniminin karşılanmasında sarnıçların geniş rol oynadıkları anlaşılmaktadır. Akropoliste de çeşitli boyut ve biçimlerde
çok sayıda sarnıç bulunmaktadır.
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Daha önce kazısı yapılan her biri 5x5 m. ebatındaki AZ I.2014 ile AZ II.2015
açmaları arasında bırakılan 1m.lik kazılmamış bölümü açarak, bütünlük sağlamak üzere AZ IV.2015 Açması’nda kazılar yapılmıştır. Adı geçen açmanın
boyutu 1x5 m. olarak belirlenmektedir.
Burada yapılan çalışmalarda, basit tarımsal üretimin yapıldığı anlaşılan
kaya oluşumunun devamı ortaya çıkartılmıştır. Yaklaşık 1.50 m. derinlikte
ana kayaya ulaşılması üzerine açmadaki çalışmalara son verilmiştir. Burada
birçok pişmiş toprak kandil parçasının yanında, seramik mutfak kapları, kırmızı astarlı seramik örnekleri ve pithos parçaları ile bazı cam vazo parçaları
tespit edilmiştir.
Olba Kazıları arazi çalışmaları sürmekteyken, Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin değerli katkılarıyla “Olba Fotoğraf Yarışması” düzenlenmiştir.
Fotoğraf sanatçılarının Olba’yı algılayışlarını yansıtan eserler arasında jürinin
yaptığı değerlendirme sonucunda, Mustafa Gümüş’ün eseri birinci olmuştur.
Yukarıda genel dökümü verilen Olba kazıları 2015 dönemi çalışmalarının
yanında, amacı Olba kazılarının sonuçlarını bilim dünyasına duyurmak olan
ve Olba Kazı Başkanlığı tarafından yayını gerçekleştirilen uluslararası hakemli Seleucia Dergisi’nin 2015 yılında beşinci sayısı, 2016 yılında ise altıncı
sayısı çıkmış bulunmaktadır.
KAYNAKÇA
Akçay 2016, T. Akçay, Olba’da Ölü Kültü, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı’na sunulan yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ankara.
Erten 2016, E. Erten, “Olba 2015 Kazılarından Yeni Bir Buluntu: Roma Mozaiği”, Seleucia, Sayı VI, 61-91.
Köroğlu 2016, G. Köroğlu, “Olba Kazısında Ele Geçen Erken Bizans Dönemine Ait Bir Tılsım”, Seleucia, Sayı VI, 137-159.
Özyıldırım 2016, M. Özyıldırım, “Olba Manastırı 2015 Yılı Kazıları ve Kuzey Kilisesi’ndeki Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Seleucia, Sayı VI, 181201.
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APHRODISIAS 2015
Roland R.R. SMITH*
Esen ÖĞÜŞ
New York Üniversitesi ekibi Aphrodisias’ta 1 Haziran-6 Ekim 2015 tarihleri arasında dört ay süren konservasyon, restorasyon ve arkeolojik kazı sezonu
gerçekleştirmiştir. Bu dönem içerisinde arkeolojik arazi çalışması (araştırma
ve kazı) 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaların iki
ana odağını Hadrian Hamamı ve Sebasteion’da konservasyon ve restorasyon
ile Güney Agora ve Tetrapylon Caddesi’ndeki kazılar oluşturmaktadır (Resim: 1). Bu iki alanda da önemli sonuçlar ve buluntular elde edilmiştir. Bakanlık Temsilcisi Denizli Müzesi’nden Sn. Nail Uyar’dır.
Aphrodisias ekibi olarak, sevgili meslektaşımız Prof. Dr. Arzu Öztürk’ün
Nisan 2016’da aramızdan ayrılmasından dolayı üzüntü içindeyiz (Resim: 2).
2010-2015 yılları arasında altı yıl Aphrodisias’ta çalışan Prof. Öztürk’ün en
son projelerinden biri Hadrian Hamamı’nın mimari belgelemesiydi. Kendisinin uzmanlığı ve dostluğu Aphrodisias ve diğer ören yerlerinde saygıyla
anılacaktır.
1. ÖREN YERİ KONSERVASYONU, RESTORASYONU VE
SUNUMU (Resim: 3-5)
Konservasyon, restorasyon ve ören yeri sunumu projeleri Thomas Kaefer,
Gerhard Paul ve Trevor Proudfoot tarafından yönetilen çeşitli ekiplerce gerçekleştirilmiştir.
*

Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, Director of New York University Aphrodisias Excavations. Oxford University, Lincoln Professor of Classical Archaeology and Art. Oxford, UK.
Dr. Esen ÖĞÜŞ, Assistant Director of New York University Aphrodisias Excavations. Alexander von Humboldt Foundation, research scholar, Institut für Klassische Archäologie, LudwigMaximilians-Universität, Münih/ALMANYA.
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Hadrian Hamamı: (Resim: 3-4) 2010’da Hadrian Hamamı’nda başlanan
kapsamlı proje, kompleksin ana yapısı üzerindeki konservasyon ve restorasyon çalışmaları ile devam etmiştir. Proje, World Monuments Fund ve Friends
of Aphrodisias Trust in London tarafından finanse edilmektedir. Duvarların,
döşemelerin ve hipokostun konservasyon çalışmaları kompleksin merkezi sıcak odasında (caldarium) yoğunlaşmıştır (Oda 4, Resim: 3). Buradaki çalışma
odanın doğu kısmında ve havuzunda yapılmıştır. Havuzun içindeki yıkıntı
temizlendikten sonra, havuza inen oturak biçimindeki basamakların mermer
kaplama parçaları su geçirmez epoxy ve paslanmaz çelik dübellerle birleştirilmiştir. Havuz dibindeki döşemenin birleşme yerleri temizlenmiştir. Basamaklı kaplama taşlarının arkasında açığa çıkmış durumdaki tuğla ve harçtan
yapılmış katman ve dökülmekte olan harç parçaları sağlamlaştırılarak pembe
tuğla tozu ve kireç harcından oluşan bir koruyucu katmanla kaplanmıştır.
Odanın mermer döşemesindeki yerinden oynamış taşlar tuğla tozundan yapılmış derz dolgusuna oturtulmuştur. Döşeme altında yer yer yok olmuş derz
dolgusu onarılmıştır. Kaliteli olmayan şist taşından yapılmış hipokost sütunları yıkılmakta olduğundan vidalarla tutturulmuştur. Oda 4’ün orta kısmı
yıkıntı ve döküntüden temizlenerek tuğla hipokost sütunları ortaya çıkarılmıştır. Kötü durumda olan hipokost sütunları ise kireç harcıyla onarılmıştır.
Hamam yapısı ve restorasyonunu açıklayan dört adet yeni bilgi panosu
Oda 6’ya yerleştirilmiştir (Resim: 4). Eylül ayında, Oda 6, 7, 13, 14 olmak üzere dört adet oda tamamen restore edilmiş ve Oda 5 ile 12’ye bakılabilecek
şekilde ziyarete açılmıştır. Oda 6’ya çelik bariyerler yerleştirilerek hassas
döşemenin korunması amaçlanmıştır (Resim: 4). Çalışmalar Nick Barnfield,
Merve Bayar, Trevor Proudfoot ve Johanna Skwiercz tarafından yürütülmüştür. Arzu Öztürk ve ekibi mimari belgelemeye devam etmiş, Allyson McDavid ise Hamam’ın Geç Antik Dönem evreleri üzerindeki doktora çalışmasını
tamamlamıştır.
Tiyatro Tepesi: Tiyatroda cavea üstündeki toprağın kayarak alttaki diazomaya akma ihtimali olduğundan toprağın fazlası yedi haftalık bir proje ile
alınmıştır. Ağırlık yapan toprak teraslar halinde dikkatlice kazılmış, tepenin
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eğimi 45 derecelik bir açı ile sabitlenmiştir. Ayça Gökdağ tarafından yapılan
kazıdaki buluntular arasında 6 cm.lik mermerden bir çıplak erkek heykelciği
bulunmaktadır (Kazı No. 15-68, Resim: 5).
Tetrapylon Caddesi ve Nişli Yapı: Tetrapylon Caddesi’nin batısında bulunan
‘Nişli Yapı’ üzerindeki stabilizasyon ve kireç harcı onarımı 2014’te başlamış,
bu sezonda da yapının ön ve arka tarafında devam etmiştir. Statik mühendisi
Rudi Spiel tarafından yapılan incelemeler, taşların geçmişte rastgele çekilerek
devşirme olarak kullanılması ve arkadaki toprağın baskı yaratması sebebiyle
yapıda potansiyel yıkılma tehlikesi olduğunu göstermiştir. Yapının arkasındaki toprağı inceleyen iki sondaj, bu toprağın modern kazılara, muhtemelen
1980’lere ait olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sondajlardan anlaşıldığı üzere
yapının arkası, taşların rastgele çekilmesi sebebiyle oldukça zarar görmüş ve
yapının eni 2.50 m.den 1.50 m.ye daralmıştır. Arka kısımdaki yok olmuş taşların yerine yenileri yerleştirilmiş, cephenin sol tarafı da ayrıca onarılmıştır.
Afrodit Tapınağı: Tapınağın doğusundaki derin açmalar 2014 yılında doldurulduktan sonra, 2015’te Kilise’nin güneydoğu kısmındaki blokları kaldırma çalışmaları başlamıştır. Bu çalışma 2014 yılında Jim Coulton yönetiminde
başlayan ve kilisenin güney tarafında temizlik ve derin olmayan bir sondaj
kazısını içeren tapınak-kilise araştırma projesi ile paralel olarak yürütülmüştür.
Taban Suyu Yönetimi: Yağışlı geçen bir kış sonrasında taban suyu seviyesi
2015 başında oldukça yüksek kaydedilmiştir. Ekim 2014’ten Mayıs 2015’e kadar yıl boyunca taban suyu dışarıya pompalanmıştır. Ege Üniversitesi’nden
hidrolog ve paleo-coğrafya uzmanı Prof. Dr. İlhan Kayan, ören yerini ziyaret
ederek, kentin jeolojik geçmişi çerçevesinde değerlendirdiği taban suyu problemiyle ilgili araştırma sonuçlarını paylaşmıştır.
Diğer:Diğer alan konservasyonu, bakımı ve temizlik çalışmaları bouleuterion ve Stadyum’da yapılmıştır. Stadyumun güneyindeki eski açmalar temizlenmiş ve etraflarındaki çitler onarılmıştır. Bouleuterion sahne binasına ait,
inceleme amacıyla kuzey agoraya yayılmış mimari bloklar kaldırılarak Bouleuterion arkasındaki tonozlu depolara taşınmıştır.
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2. MİMARİ ANASTYLOSİS VE RESTORASYON (Resim: 6-7)
2015 yılındaki restorasyon, Gerhard Paul ve Thomas Kaefer tarafından
2012’de başlanan Sebasteion’un batı tarafındaki propylonun anastylosisi üzerine yoğunlaşmıştır. 2015’te planlanan çalışma, yapının İon düzenindeki ilk
katına odaklanmıştır. Aynı işlemler önce güney sonra da kuzey aedikula’da
uygulanmış, stilobat, sütun ve arşitravların doğru yerine oturtulabilmesi
amacıyla 2014’te deneme amacıyla takılan bloklar yerinden sökülmüştür.
Öncelikle stilobat blokları onarılmış, sonra sütun kaideleri ayarlanıp onarılarak paslanmaz çelik dübellerle statik hesaplar sonucu ortaya çıkan yerlerine
oturtulmuştur. Üst yapı elemanları, yani sütun tamburları, başlıklar, arşitrav
ve frizler doğru yerlerine yerleştirilmiştir. Arşitrav-frizlerin özellikle taşıyıcı
bölümlerdeki kayıp kısımlarına yapay taştan el yapımı parçalar eklenip paslanmaz çelikle desteklenmiştir. Korniş de yerine oturtulmuş, ancak sabitlenmeden önce bir miktar daha çalışma gerektirmektedir. Böylece propylonun ilk
katının fiziksel yapısı tamamlanmış bulunmaktadır (Resim: 6-7).
Üç katlı sebasteion güney yapının anastylosisi 2012’de genel olarak tamamlanmıştı. 2015’te, İon katının restore edilmiş cephesinin arkasına üçgen şeklinde bir çelik destek eklenmiştir.

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ (Resim: 8-15)
Arazi ve kazı çalışmaları, Aphrodisias’ın turistik gelişimi ve organizasyonu açısından büyük önem taşıyan, Güney Agora ve Tetrapylon Caddesi’nde
yürütülen iki adet uzun soluklu projeye odaklanmıştır. Projeler, Afrodisias’ın
merkezinin erişilebilir olmasını sağlayacak, ören yerinin ortasından geçen bir
turist güzergahı yaratacaktır. Tetrapylon Caddesi ve güney agora (veya ‘Tiberius Portikosu’) havuzundaki çalışma ayrıca yükselen taban suyu problemini çözmeyi amaçlamaktadır. İki proje için de Mica ve Ahmet Ertegün, Baron
Lorne Thyssen, the Headley Trust, the Malcolm Hewitt Wiener Foundation
ile the Gilbert and Ildiko Butler Family Foundation gibi çok önemli sponsorluklar sağlanmıştır.
Güney Agora ve Havuz: (Resim: 8-9). Güney agora havuzunun batı ve doğu
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uçları 1980’lerde Kenan Erim tarafından kazılmıştır. 2011’de güney agoradaki
havuz sisteminin detaylı bir incelemesinden sonra 2012’de test açmaları kazılmış, havuzun ve etrafının kazısını tamamlamak amacıyla Mica ve Ahmet Ertegün Güney Agora Havuz Projesi 2013’te başlamıştır (Resim: 8). 2015’teki çalışmalar, havuzun ve üzerindeki Ortaçağ ve sonrası katmanlarının araştırılması
ile havuz etrafındaki bitki tarhlarına odaklanmıştır. Çalışma iki ana alanda
gerçekleşmiştir: Havuzun doğu tarafının üzerinde olan Açma 15.1 ve havuzun kuzey sınırı ile kuzey portiko, ya da ‘Tiberius Portikosu’ arasındaki Açma
15.2. Çalışma, ayrıca kompleksin mimari belgelemesi üzerinde de devam etmiştir. Çalışmalar, Allison Kidd, Ben Russell ve Andrew Wilson tarafından
yönetilmiş, Ayça Gökdağ, Miłosz Klosowski, Allison Macintosh, Marlee Miller, ve Joshua Thomas desteğiyle tamamlanmıştır.
Açma SAg 15.1 (Resim: 9). Açma 15.1, geçen yılın açmaları olan SAg 14.1
ile 13.2’yi birleştirmekte, D-B doğrultusunda 65.41 m., K-G doğrultusunda ise
37.67 m. olup 2.464 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Amaçlar arasında, Güney
Agora’daki stratejik kazılara devam etmek; doldurulmuş havuz üzerindeki
duvarları ve yapıları kaydetmek; havuzun erken evrelerine ulaşarak havuzu
çevreleyen duvarı açığa çıkarmak bulunmaktadır. SAg 15.1 kazısından 1590
m3 taş ve toprak çıkarılmıştır. Toplam olarak, 127 kontekst tanımlanmış, SAg
13.2 ile birlikte ele alındığında 191 kontekste ulaşılmıştır. Kazılar, havuz üzerine yayılmış Ortaçağ ve Ortaçağ sonrası en az dört adet evre tespit etmiştir
(Resim: 9). Önemli bir tarihi sonuç, bu alanın Ortaçağ Geyre yerleşmesinin
bir parçası olduğu ve bu yerleşmenin sadece tiyatro tepesiyle sınırlı kalmayıp
düşünülenden daha büyük bir yerleşme olduğudur. Sezonun buluntuları arasında 206 adet mermer parça, 76 sikke, 317 adet küçük buluntu, ahşap mobilya ile ilgili Diokletianus’un maksimum fiyat endeksine ait bir parça (Kazı no.
15-063) ile yüksek kaliteli Osmanlı seramikleri bulunmaktadır.
Açma SAg 15.2. Bu açma, 12.2’nin bir kısmı ile 13.1’in kuzey kısmını içermekte, Roma İmparatorluk ve Geç Antik Dönem seviyelerine ulaşmaktadır.
Batı kısımda, imparatorluk dönemi seviyesindeki inceleme, burada 2012’de
araştırılmış bitki ekim tarhlarının aslında ikinci evreye ait olduğunu ve daha
önceki tarhların üstüne yerleştiğini göstermiştir. Bu önceki tarhlar kil ile dol-
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durulmuş, çakıl ile desteklenmiştir. I. Leo’ya ait (M.S. 457-474) bir sikke, daha
geç döneme ait olan güneydeki tarhda bulunmuş ve bu alanın Geç Antik Döneme ait olduğunu göstermiştir.
Belgeleme: Mimari belgeleme, batı portiko ve güney portikonun bir yarısının taş planı çizimleri ile devam etmiştir (Amrita Ghosh). Tiyatro’nun 20
m.lik istinat duvarının cephe çizimi 2014’te başlamış, 2015’te de tamamlanmıştır (Lindsay Wong). Drone ile araştırma ve photogrammetri çalışmaları
Seth Dugger ve Harry Mark tarafından yürütülmüştür.
Tetrapylon Caddesi: (Resim: 10-15). Tetrapylon Caddesi tetrapylondan sebasteion propylona doğru K-G doğrultusunda uzanan caddedir (Resim: 10). 2008’de
burada başlayan kazılar, caddeyi ziyaretçilere açmak, alandaki taban suyu
problemini kontrol altına almak ve kentin Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarihini aydınlatmak amacını taşımaktadır. 2015’teki çalışma iki alana yoğunlaşmıştır: (1) Propylon ve agora kapısı arasında, (2) caddenin batısındaki taş
örgü yapı (‘Nişli Yapı’) ile sebasteion propylon arasında. Önemli buluntular
arasında birçok yüksek kaliteli mermer heykel bulunmaktadır.
Headley Trust’ın sağladığı yeni sponsorluk sayesinde sebasteion propylonun hemen güneyindeki toprak yığıntısı üzerinde çalışma başlamıştır. Amaç,
cadde kazılarını güneye doğru genişleterek caddeyi agora kapısının arka
kısmına bağlamaktır. Bu bağlantı, hem ören yerindeki ziyaretçi rotasını geliştirecek, hem de önemli bir yapının araştırılmasını sağlayacaktır. Yığıntıyı
oluşturan ve agora kapısına ait 1980’lerdeki kazılardan çıkan bloklar buradan
vinçle kaldırılarak bir mermer tarlasına taşınmıştır. Daha sonra yığıntının üst
kısımları kaldırıldığında buradan tamamen modern malzeme (ayakkabılar,
kürek, traktör için yağ filtresi, ilaç kutuları) çıktığı görülmüş, bu yığıntının
1980’lerdeki kazıların toprağını içerdiği ve antik seviyede yükselme olduğu
anlaşılmıştır. Yükselmiş modern yığıntı tabakası antik seviyeye çekilmiştir.
Propylonun kuzeyinde ise, kazılar Geç Roma caddesini ve üzerindeki Antik Dönem sonrası yapılarını incelemeye yoğunlaşmıştır. Kuzeyde nişli yapıdan güneyde sebasteion propylona uzanacak şekilde büyük bir açma (NAve
15.1) belirlenmiştir (Resim: 10). Amaç, Roma döşemesine kadar kazarak niş-
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li yapının fonksiyonunu ve caddenin kronolojisini seramik ve sikke buluntularından anlamaktır. Açma NAve 15.1, Açma NAve 14.1’in uzantısı olup
nişli yapının doğusundaki 2013 yılında kısmen kazılan alanı da içermektedir (NAve 13.3). Açma D-B doğrultusunda 10.6 m., K-G doğrultusunda ise
51.5 m. boyutlarındadır. Heykel buluntularına ek olarak kronoloji ve caddenin göreceli evreleri hakkında bilgi elde edilmiştir. Kazılar, Blake Coleman
ve Doğuş Coşar’ın yardımıyla Alexander Sokolicek tarafından yönetilmiştir.
Roma İmparatorluk Evresi: Nişli yapının arkasındaki 1980’lerden kalma modern toprak yığını kaldırılmış, kazılar yapının güneye 40.5 m. ilerleyen batı
cadde duvarıyla bağlantısını ortaya koymuştur. Ayrıca, batı duvara entegre halde (nişli yapının güneydoğu köşesinden 1 m. güneyde) tuğla bir kemer bulunmuştur. Kemerin arkasında 2.30x4.00 m.lik niş bulunmakta, ayrıca
batıya açılan kısımda in situ olduğu düşünülen duvar kaplaması ve tubuli
parçaları olduğu görülmektedir. Araştırmalar, bu kaplama ve tubuli seviyesinde durmuştur. Bu ögeler, burada bir ısıtma sisteminin, yani bir hamamın,
belki de nişli yapıdaki Myon Eusebes heykel kaidesinde bahsedilen Gerousia
Hamamı’nın olabileceğini göstermektedir.
Nişli yapının arka tarafının temizliği esnasında, insan boyutundan büyük
kadın başı bulunmuştur (Kazı No. 15-30, Resim: 11). Baş, bir taş yığınının
üzerinde yüzü altta kalacak şekilde (başın üstü kuzeye doğru), Nişli yapının
güneybatı köşesinde bulunmuştur. Gerousia Hamamı’nın terk edilmesinden
sonra buraya moloz ile birlikte bırakıldığı sanılmaktadır. Baş, dinamik biçimde yana dönük, başörtüsü takmakta ve stephanē (tanrısal taç) giymektedir. Burun Antik Dönemde iki küçük demir dübelle tamir edilmiştir.
7. Yüzyıl Yıkım Tabakası: Tetrapylon Caddesi’nin en önemli kısmı M.S. 400
yılına tarihli doğu stoadır. Stoanın deprem ve yangınla yıkımı caddenin batısındaki duvarla uyuşmaktadır (Resim: 10). Stoa ve batı cadde duvarına ait
tuğla yıkıntıları 2015’te kazılmıştır. A. Tolga Tek tarafından incelenen 2015 ve
önceki yıllara ait sikkeler şunları göstermiştir: (1) 2011’de stoada bulunan sikke definesi M.S. 616/617 yıllarına ve (2) yıkım tabakası içinde veya altındaki
sikkeler M.S. 610/611 yıllarına aittir. Bu tarihler de, stoanın M.S. 610 ile 617
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yılları arasında yıkıldığını göstermektedir. Bu yıkımda dıştan gelen bir saldırının (örn. Sasani?) etkisi olup olmadığı henüz bilinmemektedir.
9. Yüzyıl Heykel Buluntuları: Yıkıntı seviyesinin üzerinde iki adet toprak ve
çakıl yol bulunmaktadır. Geç döneme ait olan yol, caddenin 9. yy.da tekrar
düzenlendiği dönemine aittir. 40 m.lik bir duvar açmanın doğusunda kuzeygüney doğrultusunda uzanmaktadır. Burada, küçük bir himationlu heykel
gövdesi yüz üstü, ayaklar güneye bakacak (Kazı No. 15-69, Resim: 12) ve duvarın güney tarafında temellere girecek biçimde bulunmuştur. Heykel, Orta
İmparatorluk Dönemine ait, chiton ve himation giymiş erkek çocuğuna aittir.
Batı cadde duvarına bitişik üç adet dikdörtgen platform yapılmıştır. İkinci
veya ortadaki yapı 2012’de kazılmış, temellerinde bir himationlu (Kazı No.1209), diğeri togatus olmak üzere (Kazı No. 12-10) iki adet başsız heykel bulunmuştur. Güneydeki yapı (3x2.5 m.) devşirme malzeme ve yıkıntıdan oluşmuştur. Güney duvarında, bir sütun parçası ve imparator Tiberius’un torunu
Tiberius Caesar (Gemellus) adına heykel kaidesi vardır (Kazı No. 15-70, Resim: 13). İkisi de sebasteion propylona aittir.
Platformun ortasında propylona ait bir sütun (yük: 2.25 m.), iki tarafında da
dolgu olarak kullanılmış iki adet yüksek kaliteli mermer heykel başı bulunmuştur. Sütunun batısındaki yüzüstü düşmüş erkek başı güneye bakmaktadır ve tipik Theodosius Dönemi saç modeliyle betimlenmiştir (Kazı No. 15-31,
Resim: 14). Diğer baş, yüzü yukarı bakacak şekilde, güneye bakmakta, ince
yüzlü ve keçi sakallı bir adamı betimlemektedir (Kazı No. 15-32, Resim: 15).
İki portre de yaklaşık M.S. 400’e tarihlidir. İnce yüzlü baş (Kazı No. 15-32, Resim: 15), çok karakteristik portre özellikleri taşımakta, 2012’de 3 m. kuzeyde,
9. yy.a tarihli üç platformun ikincisinde bulunan himationlu heykel gövdesine
(Kazı No. 12-09) uymaktadır. Daha da kuzeye doğru ve caddenin batı duvarına dayanacak şekilde yapılmış Bizans hidrolik yapısının hemen güneyinde
drapeli bir kadın heykelciğinin alt kısmı bulunmuştur (Kazı No. 15-33). Bu
yapılar, sebasteion ve propylondan gelme devşirme heykel ve malzemeyle yapıldığından, 9. yy.da önemli bir kentsel dönüşüm gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
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Belgeleme: Tetrapylonun güneyindeki cadde parçasının yeni bir taş planı
çizilmiştir (Pennie Liu). 2015 açmasının planı ve nişli yapının çizimi tamamlanmış, tetrapylondan sebasteion propylona kadar olan caddenin ise taş planı
2008-2015 arasında yapılan çizimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur (Seth Dugger).

4. YAYIN, BELGELEME VE DİĞER ARAŞTIRMA
1991’de başlanan detaylı arkeolojik, mimari ve ören yeri belgelemesini
içeren çalışmalar Esen Öğüş, Julia Lenaghan ve Harry Mark tarafından yönetilmiştir. Amaç, Kenan Erim (1961-1990) tarafından ve daha sonraki yıllarda
açığa çıkartılan yapı komplekslerini ve buluntuları kaydedip, inceleyip, yayınlamaktır.
Mimari ve Topografi: Aşağıdaki yapı komplekslerinde detaylı belgeleme
ve yayın projeleri sürdürülmüştür: Hadrian Hamamı (Arzu Öztürk, Allyson McDavid), bouleuterion (Ursula Quatember), ‘Gaudin’in Çeşmesi’ (Esen
Öğüş), Afrodit Tapınağı Arkaik temenosu (Kenan Eren), Afrodit Tapınağı’nın
Roma ve Bizans dönemleri (James Coulton), güney agora (Andrew Wilson ve
Benjamin Russell), stadyum (Katherine Welch ve Andrew Leung), sebasteion
tapınak ve propylonu (Phil Stinson) ve triconch kilise (Hugh Jeffrey). Ören yeri
survey koordinatları kent planının detaylarını düzeltmek amacıyla kontrol
edilmiştir (Christian Kurtze).
Yazıtlar: Angelos Chaniotis yönetiminde bir epigraf ekibi (Takashi Fujii,
Masataka Masunaga, and Benjamin Wieland) graffiti, usta işaretleri ve 15 adet
yeni yazıtı (I 15.1-15) kaydetmiştir. Bu yazıtlar arasında: (1) Yukarıda bahsedilen ve sebasteion propylonda bulunmuş Tiberius Gemellus’a ait kaide (I 15.1);
(2) 3. veya 4. yy.a ait ‘Apphianos, aynı zamanda Marmaros’ isimli, tiyatro
caveada bulunan epitaf (I 15.8) (bkz. yukarıda 1. Bölüm, Ören Yeri Konservasyonu). Bu kişi muhtemelen yerel mermer işliği ile ilgilidir; (3) 3. yy.a ait ve
geç 3. ya da 4. yy.larda yeniden kullanılmış girlandlı lahit bulunmaktadır. Bu
lahit ‘Achilleus ... archigrammateus’ isimli kişiye, yani muhtemelen uluslararası atletik kurumun ‘baş sekreteri’ne aittir.
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Heykel: Değişik kategorilerdeki mermer heykellerin incelenmesi depolardaki eserlerin kaydedilmesi ve fotoğraflanmasıyla sürmüştür. Yayın projeleri
şu malzeme grupları üzerinde devam etmiştir: Bouleuterion heykelleri (Christopher Hallett), sütunlu lahitler (Esen Öğüş) ve Geç Antik heykeller (Julia Lenaghan). Cadde kazısından yeni heykel buluntuları değerlendirilip kaydedilmiştir. Bir alt kol parçasının, sebasteiondan Nero ve Ermenistan kabartmasına
ait Ermenistan figürüne uyduğu saptanmıştır (Kazı No. 15-14).
Sikkeler. Son yıllarda bulunmuş sikkeleri katalog haline getirme çalışması
2013’te başlamış, Ahmet Tolga Tek ve Hüseyin Köker tarafından devam etmektedir. İncelenen 1013 sikke arasında şunlar bulunmaktadır: 27 Grek, 57
Roma eyalet, 16 Roma İmparatorluk, 11 Roma İmparatorluk sikkesinin Gotik
(?) kopyası, 419 Geç Roma, 403 Bizans, 6 Haçlı/Avrupa. 2011’de Tetrapylon
Caddesi’nde bulunan Bizans sikke definesinin 338 sikkesi çalışılmış, geriye
kalan 241 sikke de kaydedilmiştir. Bu define M.S. 616/617 yılına tarihlidir.
Sikke ve küçük buluntular Merve Bayar, Federica Divita, Christine Haynes ve
Val Munday tarafından restore edilmiştir.
Seramik: Roma ve Geç Roma seramikleri üzerindeki çalışmalar Ulrike
Outschar tarafından yönetilmiş, Selçuklu ve Osmanlı seramikleri üzerinde
2013’te başlayan çalışmalara ise Muradiye Öztaşkın tarafından devam edilmiştir. Çoğu güney agora Osmanlı evrelerinden gelmek üzere 1.2 ton seramik
parçası incelenmiştir. Sırlı seramik toplamın %30’unu oluşturur. Güney agora havuzu üzerindeki ana yerleşmenin seramikleri şu sonuçları vermiştir: (1)
Beylikler Dönemi veya Klasik Osmanlı Dönemi (14-16. yy.) formuna sahip içi
toprakla dolu iyi korunmuş kap, daha sonra arkeobotanik incelemeye tabi tutulacaktır; (2) büyük miktarlarda ihraç seramik, örneğin Milet veya İznik seramiği parçası (15-16. yy.), ayrıca iyi korunmuş ve Çin seramiklerinin taklidi
olarak yapılmış bir İznik tabak parçası bulunmuştur; (3) birkaç parça gerçek
Çin malı opak yeşil Celadon kabı; ve (4) yerli kilden yeşil ya da sarı noktalarla
boyalı kaliteli kap parçası bulunmuştur.
2015 EKİBİ
Arkeologlar: Blake Coleman, Doğuş Coşar, James Coulton, Peter de Staebler, Mollie Daunt, Kenan Eren, Ingrid Gaitet, Ayça Gökdağ, Christopher
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Hallett, Ine Jacobs, Hugh Jeffery, Allison Kidd, Milosz Klosowski, Julia Lenaghan, Andrew Leung, Allison MacIntosh, Marlee Miller, Esen Öğüş, Muradiye Öztaşkın, Ulrike Outschar, Ursula Quatember, Christopher Ratté, Erica
Rowan, Benjamin Russell, Roland Smith, Maxine Smith, Alexander Sokolicek,
Philip Stinson, Joshua Thomas, Katherine Welch, Andrew Wilson. Anastylosis mimarları: Thomas Kaefer, Gerhard Paul. Mimarlar: Seth Dugger, Amrita Ghosh, Ömer Kıvanç Başak, İdil Malgil, Harry Mark, Pennie Liu, Allyson
McDavid, Arzu Öztürk, Lindsay Wong. Çocuklar ve stajyerler: Gordon Barad,
Niamh McDonnell, Giovanni Placidi, Victor Smith, Allegra Wilson, Claudia
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Resim 1: Aphrodisias. Kent merkezi, genel plan.
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Resim 2: Aphrodisias. Prof. Dr. Arzu Öztürk
Hadrian Hamamı’nda çalışırken, Ağustos
2010.

Resim 3: Aphrodisias. Hadrian Hamamı, Oda 4, konservasyon sonrası (2015).
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Resim 4: Aphrodisias. Hadrian Hamamı, Oda 6, konservasyon sonrası (2015).

Resim 5: Aphrodisias. Tiyatro. Çıplak erkek heykelciği (kazı no. 15-68), üst cavea’nın güney tarafında bulunmuştur (2015).
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Resim 6-7:Aphrodisias. Sebasteion Propylon, anastylosis, doğu ve batıdan görünüm (2015).
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Resim 8: Aphrodisias. Mica ve Ahmet Ertegün Güney Agora Havuz Projesi, balon fotoğrafı
(2015).

Resim 9: Aphrodisias. Mica ve Ahmet Ertegün Güney Agora Havuz Projesi, düzeltilmiş drone
fotoğrafı ve kazı alanlarının planı (2015).
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Resim 10: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi. Sebasteion Propylon’un
kuzeyindeki kazı alanı, güneyden görünüm (2015).

Resim 11: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi.
M.S. 1. yy’a tarihli başörtüsü ve
stephanē giyen mermer tanrıça başı
(kazı no. 15-20). Nişli Yapı’nın güneyinde bulunmuştur. (2015).

Resim 12: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi. M.S. 2.
yy.’a tarihli, mermer himationlu erkek çocuğu heykeli (inv. 15-69), M.S. 9. yy.’a ait cam
işliğinin K-G temel duvarında devşirme olarak bulunmuştur (2015).
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Resim 13: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi. İmparator Tiberius’un
torunu Caesar’a (Gemellus, M.S. 19-37/8) adanmış yazıtlı
heykel kaidesi (kazı no. 15-17), Sebasteion Propylon’un kuzeybatısında bulunmuştur (2015).

Resim 14-15: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi. M.S. 400 yılı civarına tarihli iki sakallı erkeğin
mermer portreleri (kazı no. 15-31 ve 15-32). Cadde döşemesinin üzerindeki 9. yy.’a
ait moloz platformda devşirme olarak kullanılmıştır (2015).
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ELBİSTAN KARAHÖYÜK KAZISI 2015
Bora UYSAL*
Ali ÇİFÇİ
Kahramanmaraş İli’ne bağlı Elbistan İlçesi’nin 10 km. kuzeybatısında yer
alan Elbistan Karahöyük, Karahüyük Mahallesi’nin merkezinde ve Hurman
Suyu’nun doğu kenarındadır. Kahramanmaraş İli’ndeki en büyük yerleşim
yerlerinden biri olan Elbistan Karahöyük, bugünkü haliyle 450x300 m. boyutlarında ve 21 m. yüksekliğindedir1 (Resim: 1).
Kahramanmaraş Müzesi başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Bora Uysal’ın bilimsel sorumluluğunda yapılan Elbistan Karahöyük 2015 yılı kazısı, 11.7.2015
ile 4.9.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir2. Karahüyük doğumlu olan,
Kahramanmaraş Milletvekili, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Elbistan Karahöyük kazısının yeniden başlamasını sağlamış ve çalışmalarımızı
desteklemiştir. Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Değerli katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’a,
Karahüyük Muhtarı Mehmet Ünal’a, Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet
Denizhanoğlu’na ve müze personeli Arkeolog Mehmet Güriçin’e de teşekkür
ederiz.
*

1
2

Yrd. Doç. Dr. Bora UYSAL, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
58140, Sivas/TÜRKİYE.
Dr. Ali ÇİFÇİ, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstiklal Caddesi No:
181 Merkez Han, 34433 Beyoğlu - İstanbul/TÜRKİYE.
Elbistan Karahöyük, 1: 25.000 ölçekli ELBİSTAN L 38 - a 4 paftasında yer almaktadır. Bu pafta
için 1985 yılına göre ortalama yıllık değişim miktarı 0’.1 artıdır (2. baskı 1987).
Elbistan Karahöyük 2015 yılı kazı ekibi; Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğlu,
Yrd. Doç. Dr. Bora Uysal, Yrd. Doç. Dr. Adem Işık, Dr. Ali Çifçi, Arkeolog Mehmet Güriçin,
Arkeolog Hülya Torun, Sanat Tarihçi Mehmet Böke, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Adem Ceylan, Selda Demir, Emre Duman, Ayşe Er, M. Tarık Karagöz, Yakup
Kılıç, Recai Kurum, Mustafa Malatyalı, Gökhan Önen, Soner Sarıer, Bilal Tatar, Şuayip Toprak
ve Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrencisi Milcan Kalakenger’den oluşmuştur.
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Elbistan Karahöyük’ün arkeoloji dünyasında tanınması, Hugo Grothe’nin
1900’lü yılların başında yaptığı bir sondaj kazısıyla mümkün olmuştur3. Daha
sonra, Tahsin Özgüç ve Nimet Özgüç tarafından 1947 yılında kazılmış ve elde
edilen sonuçlar bir kitap halinde yayınlanmıştır4. Elbistan Karahöyük 2015
yılı kazısı, 1947 yılı kazısının sonuçlarıyla bağlantılı olarak değerlendirileceği
için, bu kazıdan elde edilen bazı bilgiler üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. Bu vesileyle Tahsin ve Nimet hocalarımızı rahmetle anıyoruz.
1947 yılı kazısı höyüğün orta kesiminde açılan 20x20 m.lik asıl kazı alanı
ve güney kesiminde test amacıyla açılan 10x5 m.lik kazı alanı olmak üzere iki
bölgede gerçekleştirilmiştir5. Günümüzde geniş bir oyuntu halini almış asıl
kazı alanının yeri belirgindir. Diğer kazı alanını ise kaybolmuştur.
Yüzeyden 5.60 m. derinliğe kadar inilen asıl kazı alanında 6 tabaka tespit
edilmiştir. 1. tabaka Roma Devrine aittir. Demir Devrine tarihlendirilen 2, 3,
4 ve 5. tabakalar Geç Hitit kültürüyle ilişkilidir. Bunlardan 3. ve 2. tabakalar
M.Ö. 7. yüzyılın sonlarından itibaren yerleşime sahne olmuş, uzun süre kullanılarak Helenistik hatta Roma Devrine kadar devam etmiştir. 5. ve 4. tabakalar M.Ö. 11. yüzyıldan 8. yüzyılın sonlarına kadar tarihlendirilmektedir. 2,
3 ve 4. tabakalarda görülen boya bezemeli Demir Devri seramiği 5. tabakada
yoktur. Açığa çıkarılan en eski yerleşim katı olan 6. tabaka Hitit İmparatorluk
Döneminin sonlarını temsil etmektedir6.
1947 yılında yapılan bu kazıdan ele geçirilen en önemli eser, 5. tabakaya
ait üzerinde Luwi hiyeroglifiyle yazılmış kitabe bulunan bir steldir. Söz konusu kitabede, Ir-Tešub isimli büyük bir kralla ilişkilisi olan Armanani isimli bir
yöneticinin steli yerel Fırtına tanrısına ithaf ettiği yazılıdır7.
1947 yılı kazı raporunda, Elbistan Karahöyük’ün ağır şekilde tahribata uğramış bir yerleşim olduğu belirtilmektedir. Bunun nedeni, Karahüyük
3
4
5
6
7
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Grothe 1911, CCLXXXXIII-CCLXXXIV.
Özgüç ve Özgüç 1949.
Özgüç 1948, 230; Özgüç ve Özgüç 1949, 19.
Özgüç 1948, 230-231; Özgüç ve Özgüç 1949, 20-21, 34-36.
Özgüç 1948, 231; Özgüç ve Özgüç 1949, 22-25, 52-53, plan 3-4, lev. VIII-X, XLIX-LI; Mason 1979,
225-241; Nowicki 1981, 251-273; Hawkins 1993, 273-279; Woudhuizen 2003, 211-224; Quickelberghe 2013, 253-263.

Mahallesi’nin höyüğün güney kesiminden başlayarak yukarıya doğru yayılması, toprağın tarlalara taşınması ve kerpiç yapımında kullanılmasıdır8. Söz
konusu tahribat, aradan geçen zaman içinde artarak devam etmiştir. Höyüğün etrafı asfalt kaplı bir yol tarafından çevrelenmiştir. Özellikle kuzey kesimi tamamen traşlanmış vaziyettedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Demir
Devri tabakalarının kalın bir katman oluşturması nedeniyle daha eski dönemlerin iyi korunmuş olması gerekmektedir. Diğer yandan, höyük üzerinde bulunan arsa ve yapıların kamulaştırma çalışmalarının başlamış olması olumlu
bir gelişmedir.
Elbistan Karahöyük’ün Assur Ticaret Kolonileri Çağı ve Hitit dönemlerinde önemli bir merkez olduğu düşünülmekle birlikte9, höyükteki yerleşim
sürecinin ne kadar eskiyi gittiği bilinmemektedir. Hugo Grotze’nin yaptığı
sondaj kazısında bulunan parçalar arasında, daha çok Erken Tunç Çağı III
dönemini karakterize eden Alişar III seramiği örnekleri de vardır10. Bununla
birlikte, Alişar III seramiği Kültepe’de11 Orta Tunç Çağının başlarına ait tabakalarda, Boğazköy’de12 ise Orta ve Geç Tunç çağlarına ait tabakalarda bulunmuştur. Ayrıca, Elbistan Karahöyük’te 1947 yılında yapılan kazıda, Alişar
III seramiği parçaları Hitit İmparatorluk Döneminin sonlarına verilen 6. tabakadan da ele geçirilmiştir13. Bu nedenle Elbistan Karahöyük’te Erken Tunç
Çağının olup olmadığı konusunda Alişar III seramiği güvenilir bir malzeme
değildir. Konuyla ilgili olarak, 2015 yılında yapılan çalışmalar sırasında, mahalle sakinlerinden biri höyük üzerinde bulduğu bir damga mührü getirerek
ekibimize teslim etmiştir (Resim: 2). Biçim ve bezeme bakımından daha eski
örnekleri de bilinmekle birlikte, boyutlarının nispeten küçük oluşu eserin
daha çok Erken Tunç Çağına ait olduğunu düşündürmektedir.
Elbistan Karahöyük 2015 yılı kazısı, kuzeybatı yamacı ve kuzey düzlüğü
olarak adlandırdığımız birbirine yakın iki bölgede yürütülmüştür. Kuzeyba8
9
10
11
12
13

Özgüç ve Özgüç 1949, 17-18.
Yiğit 1997, 1-14.
Grothe 1911, lev. CCLXXXI, şek. 4.
Özgüç ve Özgüç 1953, 62-66, 188-193; Emre 1989, 112, 117-119.
Bittel 1937a, 36-40; 1937b, 52.
Özgüç 1948, 231; Özgüç ve Özgüç 1949, 38, lev. XLIII: 3, LXVI: 8-10, 14.
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tı yamacında kazılan bölge höyükte tahribata uğramamış nadir alanlardan
biridir. Buradaki çalışmalara başlama amacımız, ana toprağa kadar inecek
basamaklı açmalar oluşturarak höyükteki stratigrafiyi belirlemektir. Yapılan
çalışmalar sonucu H7, H8, I7 ve I8 açmaları kazılmış, G7 açmasında da yüzey
toprağının atılması gerçekleştirilmiştir. Dört tabakanın belirlendiği bu açmalarda, 1947 yılı kazısında açığa çıkarılan Roma Devrine ait 1. tabaka tespit
edilememiştir.
H7, H8, I7 ve I8 açmalarında geniş bir alanda açığa çıkarılan ilk tabaka,
yüzeye yakın olmasına rağmen iyi durumdadır (Resim: 3). Orta ve küçük boy
taş temelli kerpiç duvarlar, kimi yerlerde 7-8 sıra halinde korunmuş kerpiçlerle 80 cm. yüksekliğe ulaşmaktadır. Açığa çıkarılan mimari, kuzey-güney
yönünde inşa edilmiş en az dört odası olan büyük bir ev ve buna bağlı bir
avludan oluşmaktadır. Avluda bir tandır ve yuvarlak biçimli ortası çukur bir
işlik taşı saptanmıştır. Tabaka düzleminde bulunan çok sayıda çöp çukuru,
çoğunlukla mekânların dışında gelişigüzel bir şekilde açılmıştır. Evdeki odalardan birinin köşesinde saptanan bir ocak ve büyük bir çömlek, bu bölümün
mutfak olarak kullanıldığını göstermektedir. Köşeleri yuvarlatılmış dörtgen
biçimli olan ocak, sığ kenar yüksekliğiyle adeta bir tepsi gibidir. Bulunduğu
alanın kazılması sırasında çıkan yoğun küle ek olarak, bitişiğinde bulunan
kerpiçler de ateş nedeniyle kırmızı bir renk almıştır.
1. tabakadan ele geçirilen seramik kap ve parçalar içinde en büyük grubu
tek renkli Demir Devri örnekleri oluşturmaktadır. Boya bezemeli seramik oldukça az sayıdadır. Bu tabakaya ait sağlam kaplar içinde yer alan olasılıkla
Helenistik Devire ait bir unguentarium, 1947 yılı kazısının 2. tabakası için söylendiği gibi, buradaki 1. tabakanın da uzun süre kullanıldığını göstermektedir. Ancak bu süre Roma Devrine kadar uzanmamaktadır (Resim: 4).
Kuzeybatı yamacındaki diğer tabakalar sınırlı alanlarda kazılabilmiştir.
H7 açmasının orta kısmında yarısı belirlenen bir ocak ile H8 açmasının güney kesiminde açığa çıkarılan taş döşeme ve bir çöp çukuru 2. tabakaya aittir
(Resim: 5).
3. tabaka, H7 ve H8 açmalarında saptanan kerpiç duvar, taban kalıntıları
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ve birkaç çöp çukuruyla belirlenmiştir (Resim: 6). 4. tabaka ise H7 açmasındaki taş temel ve kerpiç duvar parçalarıyla kendini göstermektedir (Resim: 7).
Bulunan seramik parçalarının 2. ve 3. tabakalardaki temsil oranı 1. tabakada olduğu gibidir. Büyük çoğunluğa sahip tek renkli Demir Devri seramiğin
yanı sıra, boya bezemeli parçalar da vardır. 4. tabakada ise boya bezemeli bir
örnek ele geçmemiştir. Kuzeybatı yamacında Demir Devrini ortaya koyan bu
tabakalar, 1947 yılı kazısının 2-5. tabakalarıyla paraleldir.
Elbistan Karahöyük’te 2015 yılında çalışılan ikinci bölge olan kuzey düzlüğü, 1947 kazı alanının hemen kuzeyinde yer almaktadır. M11 ve N11 olmak
üzere iki açmanın kazılmaya başladığı bu alan, yaklaşık 60x30 m.lik bir düzlük halindedir. Mahalle sakinlerinden öğrenildiğine göre, burada daha önce
de bir düzlük bulunmakla birlikte, sosyal etkinliklerde kullanılmak maksadıyla 2011 yılında iş makineleri kullanılarak genişletilmiştir. Söz konusu
genişletme sırasında, düzlüğün arka ve yan kesimlerinden alınan toprak ön
kısma doğru yığılmıştır.
Yapılan kazılar sonucu kuzey düzlüğünde kalın bir dolgunun olduğu
görülmüş, M11 ve N11 açmalarında sadece bir tabaka belirlenebilmiştir (Resim: 8). İçinde bir tabakadan ele geçecek kadar seramik parçası ve küçük eser
bulunan dolgunun kalınlığı, açmaların kuzeyinde 1.5 m. ve güneyinde 2.5
m. kadardır. Ancak, kazılan açmaların güneyinde kalan kesimlerde yüzeyde
görülen bazı taş sıraları, tespit edilen tabakadan daha yeni tabakaların da bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Açığa çıkarılan tabaka M11 açmasında iyi korunmuş olmakla birlikte N11
açmasında bozulmaktadır. M11 açmasında orta ve küçük boy taş temelli kerpiç duvarlar, kimi yerlerde 6-7 sıra halinde korunmuş olarak 70 cm. yüksekliğe ulaşmaktadır. Açığa çıkarılan mimari, kuzeybatı-güneydoğu yönünde
birbirini kesen duvarlardan oluşmaktadır. Açmanın kuzeydoğu ve güneybatı
kesiminde dikdörtgen planlı iki odanın varlığı belirgindir. Bunlardan kuzeydoğudaki odanın içinde bir tandır kalıntısı ve küllerin toplandığı bir çukur
saptanmıştır. Güneybatıdaki odada ise doğu duvarına ince uzun bir bölmenin eklendiği görülmektedir. Kuzeybatı kesimdeki açıklığın bir oda olup ol-
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madığı henüz anlaşılamamaktadır. Buna karşılık, üst orta kısmında büyük
bir çömlek dibinin bulunduğu güneydoğu kesimi diğer açmaya doğru devam
eden açık bir alandır. N11 açmasının orta ve doğu kısmında görülen taş temelli kerpiç duvarlar düzenli bir plan ortaya koymamaktadır.
Tabakadan bulunan seramik parçalarının büyük bir kısmı tek renkli Demir Devri örnekleridir. Birkaç parça boya bezemeli Demir Devri seramiği,
hatta tek renkli ve boya bezemeli Hitit Dönemi seramiği de ele geçirilmiştir.
Tabakanın Demir Devrine ait olduğu açık olmakla birlikte, düzlükteki toprağın karıştırılmasıyla bağlantılı bu tür parçalar nedeniyle daha kesin bir tarihlendirme yapmak şimdilik doğru değildir.
Elbistan Karahöyük 2015 yılı kazısında, her iki kesimden ele geçirilen küçük eserler arasında, işlik ve öğütme taşları, ezme taşları (Resim: 9), pişmiş
toprak ve seramik ağırlıklar, cam hamuru, taş ve pişmiş toprak ağırşaklar (Resim: 10), kemik deliciler (Resim: 11), muhtelif malzemeden yapılmış boncuklar, demir silah uçları, steatit bir amulet parçası ve minyatür bir balta (Resim:
12) sayılabilir.
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Resim 1: Elbistan Karahöyük topografik plan
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Resim 2: Erken Tunç Çağına ait damga mühür

Resim 3: Kuzeybatı yamacı H7, H8, I7 ve I8, açmaları 1. tabaka.

Resim 4: Kuzeybatı yamacından ele geçen seramik kaplar.
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Resim 5: Kuzeybatı yamacı H7 ve H8 açmaları 2. tabaka.

Resim 6: Kuzeybatı yamacı H7 ve H8 açmaları 3. tabaka.

Resim 7: Kuzeybatı yamacı H7 açması 4. tabaka.
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Resim 8: Kuzey düzlüğü M11 ve N11 açmaları 1. tabaka.

Resim 9: Ezme taşları.

Resim 10: Cam hamuru, taş ve pişmiş toprak ağırşaklar.
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Resim 11: Kemik deliciler.

Resim 12: Steatit amulet parçası ve minyatür balta.
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PATARA 2015 KAZI VE KORUMA ÇALIŞMALARI
Şevket AKTAŞ*
Patara 2015 çalışmaları 01 Temmuz-17 Eylül tarihleri arasında Tepecik
Akropolü ve bazilikada gerçekleştirilmiştir. Düzenli olarak yapılan epigrafik
araştırmaların yanı sıra “ana su deposu” ve “su yolu”nda konservasyon ve
sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar devam etmiştir. Ayrıca kazılar sırasında ortaya çıkarılan çok sayıdaki küçük eserin restorasyon ve konservasyonu
gerçekleştirilmiştir. Mettius Modestus Takı restorasyon uygulamaları dışında
-her yıl olduğu gibi bu çalışma yılında da- Patara’da bulunan seramiklerin
tümünün yayına yönelik çizimlerine devam edilmiştir. Başta Bakanlığımız
ve Üniversitemiz olmak üzere kazımıza desteklerini esirgemeyen tüm Patara
dostlarına ekibimiz adına teşekkür ederiz1.
*
1

Yrd. Doç. Dr. Şevket AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Antalya/TÜRKİYE, saktas@hotmail.com
Kazı Başkanımız Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın, geçirdiği bir omuz ameliyatı nedeniyle katılamadığı çalışmalarımız, 1 Temmuz-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu uzmanlarından arkeolog Fatih Özdel kazımıza Bakanlık Temsilcisi
olarak katılmıştır; kendisine ekibimize her anlamda verdiği olumlu destek için çok teşekkür ederiz. Çalışmalarımızın gerçekleşmesini mümkün kılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve DÖSİMM’e, içten teşekkür ederiz. Akdeniz
Üniversitesi Rektörlüğü, her yıl olduğu gibi, kazımıza iaşe desteği sağlamış, Üniversitemizin bir
aşçısını kazı evinde görevlendirmiş ve kazıya bir araba tahsis etmiştir. Başta Rektörümüz olmak
üzere ilgili idari işleri anlayış ve özveriyle yürüten tüm Rektörlük çalışanlarımıza bu nedenle
özel teşekkürlerimizi sunarız. Antalya Valisi Muammer Türker’e; Kaş Kaymakamımız Bilgehan
Bayar’a; Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Müdür Yardımcısı Metin Karataş
ile çalışma arkadaşlarına, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel’e ve çalışma arkadaşlarına;
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül’e ve çalışma
arkadaşlarına; Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü çalışanlarına ayrıca teşekkür ederiz; Kazımızın akaryakıt ihtiyacını karşılayan ATSO’nun yönetim kurulu başkanı ve üyelerine; Kazı
evinde bir restorasyon ve konservasyon laboratuarının kurulmasını ve malzemesinin teminini
sağlayan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı başkanı Tunç Uluç başta olmak üzere tüm vakıf üyelerine; Kaş ve Kınık Jandarma Komutanlarımıza ve özellikle Patara Muhtarı Arif Otlu
nezdinde tüm Patara halkına, Patara Yörük Obası başı Muzaffer Otlu’ya şükranlarımızı sunarız. 2015 yılı kazı döneminde, Patara kazılarında hep var olan ekip ruhunu ve çalışma azmini
muhafaza eden mesai arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve işçilerimize de, bu yılın çalışmalarını
büyük bir özveriyle mümkün kıldıkları için teşekkür ederiz.
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TEPECİK AKROPOLÜ
E. DÜNDAR
2015 yılı Tepecik Akropol kazıları, kuzey düzlükteki beş farklı açmada
gerçekleştirilmiştir (K15, 16, 17, 18/2; L18/2). K ve L18/2 açmaları 5x10, diğer
açmalar ise 10x10 m. boyutlarındadır (Resim: 1).
K15 Açması: Çalışmalar 29.61 seviyesinde başlamış ve 28.20 seviyesinde
ana kayaya ulaşılmasıyla sonlandırılmıştır. Herhangi bir mimari döşeme rastlanmayan alanda az sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Yüzey tabakasında bulunan en geç tarihli buluntu M.S. 2. yüzyıla tarihlenen bir kandil parçası,
ana kaya üzerindeki tabakada (Ünite 4) bulunan en erken tarihli buluntular
ise M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına tarihlenen seramik parçaları ile kireç taşından
yapılmış, göğüs altından kırık, çıplak bir kore heykelciğidir.
K16 Açması: Çalışmalar arazinin eğimine uygun olarak sürdürülmüştür.
Tüm açma genelinde yüzeyden yaklaşık 30 cm. aşağıda ana kayaya ulaşılmasıyla bu alandaki çalışmalar tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucunda herhangi
bir mimari döşeme rastlanmamıştır.
K17Açması: Yapılan çalışmalarda, yaklaşık olarak açmanın yarısının ana
kaya ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. Kuzey bölümde, doğu-batı doğrultulu
bir duvara rastlanmış ve bu duvarın güneyinde de farklı duvarlarla çevrelenmiş üç alan tespit edilmiştir. Batıdaki alanda yapılan çalışmalarda 5x3 m. boyutlarında, yangın sonucu tahrip olmuş bir oda açığa çıkarılmıştır (Resim: 2).
Sıkıştırılmış topraktan yapılmış zemin üzerinde, in-situ halde çok sayıda seramik (güveç, kapak, olphe, minyatür tek kulplu seramikler, amphora ve çömlekler), sapan taşları (toplam 39 adet) ve metal objelere ait parçalar ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, odanın zemininde bulunan in-situ kontekst ile
bu odanın yaklaşık 13 m. kuzeydoğusunda bulunan ve kazıları 2013 yılında
tamamlanan kuzey bastiondaki in-situ kontekstin birbirleri ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Kuzey bastion buluntularına dayanılarak K17 açmasındaki tahribatı/yangını M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlemek mümkündür2.
2
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Tepecik Kuzey Bastion’daki in-situ buluntu grubu için; E. Dündar, “Tepecik Akropolis Kuzey
Bastionu”, bk. H. İşkan et al. “Patara 2013 kazıları”, Anadolu/Anatolia 41, 2015, 299-322; E. Dündar – N. K. Rauh, “The North Bastion on the Tepecik Acropolis at Patara. New Evidence for the
Dating of ‘Early Hellenistic’ Fortification Walls in Southwestern Anatolia”, Hesperia 83, 2017
(baskıda).

Açma genelindeki ana kaya boşluklarının seramik ve murex trunculus kırıkları ile doldurulduğu gözlemlenmiştir. Özellikle ana kaya boşluklarının en
alt tabakalarında homojen M.Ö. 6. yüzyıl depozitlerine rastlanmıştır. Alandaki kaya çukurlarının doldurulmasında yoğun olarak murex trunculus kırıklarının kullanılmış olması, Tepecik’te en azından M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren bir
ya da birkaç murex işliğinin olduğunu göstermektedir3.
K18/2 Açması: Yapılan çalışmalarla, açmanın doğu bölümünde, 24.70 seviyesinde iyi korunmuş bir kireç zemine ulaşılmıştır. Bu zemin, açmanın ortasından kuzeye yönlenen daha geç tarihli (olasılıkla M.Ö. 2. yüzyıl sonu) bir
su tahliye kanalı tarafından tahrip edilmiştir. Açmanın ortasında, 3x2.5 m.
boyutlarında, taşları kendi içine göçmüş ve bu nedenle bir taş yığınını anımsatan bir yapı ortaya çıkmıştır. Duvarların korunan yüksekliği yaklaşık 1.20
m.dir. Açmanın doğu bölümünde iyi korunmuş kireçli zemine, ortasında da
moloz taşlardan örülmüş yapıya rastlanması kazı yapılacak alanların daralmasına neden olmuştur. Bu nedenle çalışmalara, kireçli zeminin güney ve
batısı ile ortadaki taş duvarlı yapının güney ve batısında devam edilmiştir
(Resim: 3). Bu alanlarda yapılan kazı çalışmalarında ana kaya üzerinden toplanan seramiklerin M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına ait olduğu tespit edilmiştir. Ana
kaya üzerinden gelen seramik parçaları arasında bir ağız-kulp parçasını ise
gösterdiği form ve hamur özellikleri nedeniyle Erken Tunç Çağına (ETÇ II)
tarihlendirmek mümkündür.
L18/2 Açması: Bu açmadaki kazılar iki etapta gerçekleştirilmiştir. İlk etapta,
açmanın doğusunda bulunan 5x5 m. boyutlarındaki alanda çalışmalar sürdürülmüştür. Yapılan kazı çalışmalarında kuzey-güney doğrultulu, zemini kireç
harcından yapılmış 3.80x3.62 m. boyutlarında bir mekân açığa çıkarılmıştır.
Bu mekândaki çalışmaların ardından kuzeye geçilmiştir. Kuzeydeki alanda
da, güneyde olduğu gibi, kuzey-güney doğrultulu, 3x3.40 m. boyutlarında bir
mekân daha açığa çıkarılmıştır. Bu mekândaki çalışmalar sıkıştırılmış toprak
üzerine yapılmış kireçli zemine gelinmesiyle tamamlanmıştır. Boyutları ne3

2009 yılında alanda yapılan kazılarda, olasılıkla M.Ö.. 3. yüzyıla tarihlenebilecek bir murex fırını
bulunmuştur: G. Işın – E. Dündar, “Tepecik Akropolisi”, bk. H. İşkan “Patara 2009”, KST 32, 3,
2011, 4.

49

deniyle olasılıkla konut olan bu iki mekânı, ele geçen seramikler yardımıyla
M.Ö. 3. yüzyıl içine tarihlemek mümkündür (Resim: 4).
Mekânların tespitinin ardından L-18/2 açmasındaki çalışmalara devam
edilmiştir. Çalışmalar sırasında açmanın batı, orta ve doğusunda, kuzeygüney doğrultulu yaklaşık 0.50 m. genişliğinde iki ayrı yapı duvarı tespit
edilmiştir. Bu duvarlara ait iki ayrı kotta, K18/2 açmasında görülen zeminin
devamı olan, kireç harçlı zemine rastlanmış ve açmadaki çalışmalar tamamlanmıştır.
L18/2 açmasındaki çalışmalarda, alanın orta-güneyinden başlayan ve kuzeybatıya doğru yönlenerek kuzeye uzanan bir kanal tespit edilmiştir. Olasılıkla M.Ö. 2. yüzyıl sonlarına tarihlenen moloz taşlardan oluşturulmuş söz
konusu kanal, alandaki en geç yapı evresi olarak değerlendirilmiştir. Bu kanalın devamı K18/2 açması ve 2013 yılında kazı çalışmaları tamamlanan Tepecik kuzey bastionunun güneybatı köşesinde görülmektedir.
BAZİLİKA
B. CEYLAN
O. ERDOĞAN
Patara kazılarının başlangıcından itibaren Büyük Kilise, Bazilika ya da
Kent Bazilikası olarak adlandırılan yapı, Gelemiş Köyü’nden sahile inen yolun hemen batısında, Liman Hamamı’nın yaklaşık 140 m. güneyinde bulunmaktadır. Kilise üzerine ilk çalışmalar, 1989’da başlamıştır4. Sondaj, fotoğraflama, ölçüm ve çizim çalışmalarını içeren diğer çalışmalar ise 1993, 1994 ve
1995 yıllarında gerçekleştirilmiştir5.
4
5
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F. Işık, “Patara 1989” KST 12, 2, 1991, 37-38, plan ve fotoğraflar için bk. 53-55.
F. Işık, “Patara 1993”, KST 16, 2, 1995, 257, plan için bkz. 266; F. Işık, “Patara 1994”, KST 17, 2,
1996, 170-171, fotoğraflar için bk. 184; F. Işık, “Patara 1995”, KST 18, 2, 1997, 200-201. Bazilika ile
ilgili diğer bazı yayımlar için bk. F. Işık, “Patara 2008”, Anadolu/ Anatolia 36, 2010, 234; C. Foss,
“The Lycian Coast in the Byzantine Age”, DOP 48, 1994, 14-16; H. Hellenkemper – F. Hild, “Patara”, TIB 8 Lykien and Pamphylien (Wien 2004) 780-788; G. Koch Erken Hristiyan Sanatı (çev.
A. Aydın) (İstanbul 2007) 291; S. G. Bruer – M. Kunze, Der Stadtplan von Patara und Beobachtungen zu den Stadtmauern, Patara I.1 (İstanbul 2010) 12; F. Işık, Patara: Lykia Soyunun Başkenti
(İstanbul 2011) 95-96; B. Ceylan – O. Erdoğan et al. “Bazilika”, bk. Ş. Aktaş et al., “Patara 2014 Yılı
Çalışmaları”, ANMED, 2015, 93-95; H. Özkan, “Patara’da 1989-1990 Yıllarında Kazılan Bizans
Kiliseleri”, bk. H. İşkan – F. Işık (eds.), Kumdan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası
Sempozyum Bildirileri, 11-13 Kasım 2013 Antalya, Patara VII.1 (İstanbul 2015) 451-461.

Kent Bazilikası’nda üç kazı sezonu boyunca sürdürülen çalışmalar yapının mimarisi ve tarihçesi konusunda kapsamlı bilgiler sağlamıştır. Yapı, üç
nefli, transept planlı bir bazilikadır. Apsis, içten ve dıştan yarım daire planlıdır. Transept kolları her iki yönde de yaklaşık birer yan nef genişliğinde dışa
taşkındır. Yan nefler doğuya doğru devam ederek transepti çevrelemekte ve
bu plan kurgusu ile yapı Krautheimer’ın tipolojisindeki “haç planlı transept”
tipine uymaktadır6 (Resim: 5).
Kilisenin doğu bölümünde gerçekleştirilen 2013 yılı çalışmalarında transept kolları, apsis ve bemanın kazıları tamamlanmıştır. Apsiste gerçekleştirilen kazılarda olasılıkla yedi basamaklı olan synthrononun ilk beş basamağı
ortaya çıkarılmıştır. Synthrononun mermer kaplamasına ait parçalar halen görülmektedir. Bemanın U planlı bir templon ile sınırlandığı, in-situ durumda
bulunan templon stylobatı ile anlaşılmıştır. Yan neflerin devamı olan koridorlar transept alanında korkuluk levhaları ile ayrılmaktadır. Levhaların yerleştirildiği stylobatlar in-situ durumda ortaya çıkartılmıştır. Bu koridorlar transept
alanına iki sütun ile vurgulanmış birer geçişle bağlanmaktadır. Sütunlardan
güneyde bulunanların yüksek kaideleri kazılar sonrası in-situ durumda bulunmuştur. Her iki kaidede de parapet levhaları için oyulmuş yuvalar yer alır.
Bema zemininde birden fazla onarım gördüğü anlaşılan mermer ve opus
sectile zemin bulunmaktadır. Tanımlanabilen geometrik şekilli parçalar altıgenler, üçgenler, kareler ve küçük parçalara ayrılmış mermer plakalardır.
Bunun dışında transept, zemin tuğlaları ile kaplanmıştır. Orta nefin mozaik
zeminine ait parçaları doğu bölümde kısmen görülebilmektedir. Yan nefler
ve transepti çevreleyen koridorlarda zemin kaplamasına rastlanmamıştır.
Ancak, iki yan nefin kazısı sırasında ele geçen tesseralar, yan neflerin de özgününde mozaik kaplı olduğunu göstermektedir.
Naos, orta ve yan neflerden birer kapı ile nartekse açılmaktadır. Orta nefin anıtsal kapısına ait profilli lento ve söveler bir deprem sonrası yıkıldıkları
6

R. Krautheimer, “The Transept in the Early Christian Basilica”, Studies in Early Christian, Medieval, and Renaissance Art (New York 1969) 59-60. Ayrıca bk. B. Ceylan – O. Erdoğan, “Transept-Litürji-Devinim-Kurgu: Patara Kent Bazilikası Örneği”, Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk
Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu /21- 24 Ekim 2015 (baskıda).
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yerde bulunmuştur. Kilisenin batı bölümü ile ilgili veriler 2014 ve 2015 kazı
sezonlarında elde edilmiştir7 (Resim: 6). Açık planlı bir narteks, peristilli atriuma bağlanmaktadır. Varlığı daha önceki sezonlarda belirlenmiş olan atriumun kazısı 2015 sezonunda sürdürülmüştür. Atriumun peristilli olduğu
anlaşılmış, buna ait kuzey ve batı stylobatı ile sütun kaideleri bulunmuştur.
Ele geçen tesseralar, atriumun -en azından merkezde- mozaik kaplı olduğunu
göstermektedir.
Bazilikanın ahşap bir çatı ile örtülü olduğu açıktır. Ahşap çatıya ait kiremit
ve çivi buluntuları güney yan nef ve bemada, yıkıldıkları yerlerde bulunmuştur. C. Foss bemanın üstünde bir kubbe olabileceğini önermişse de8 transept
ayırımında kullanılan payeler kubbe taşımak için zayıftır ve kazı sırasında bir
kubbenin varlığına ilişkin veri elde edilememiştir. Ancak apsisin tuğla örgü
bir yarım kubbe ile, güney transeptteki dış koridorun ise tuğla tonozla örtülü
olduğu, tonoz ve kubbeye ait yıkıntılarının ortaya çıkması ile anlaşılmıştır.
Kazılarda ortaya çıkan mimari plastik parçalar (çok sayıda sütun başlığı,
sütun kaidesi ve kaideler) çoğunlukla Roma Dönemine tarihlenen devşirme
malzemelerdir. Tam olarak ele geçen iki naos sütununda Latin haçı kabartması bulunmuştur. Narteks ve atrium sütunlarına ait Korinth impost başlıklar 5.
yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Öte yandan korkuluk levhalarına
ait parçalar 5-7. yüzyıl arası tarihlerini vermektedir. Güney transept duvarlarında ve tonozu oluşturan tuğla yıkıntısı içinde çok sayıda fresko parçaları ile
bir mermer masaya ait parçalar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca doğu duvarının
da bir seviyeye kadar mermerle kaplandığı anlaşılmaktadır.
Kilisenin güney duvarı boyunca devam eden ek mekânlar 2014 ve 2015 sezonlarında çalışılmıştır (Resim: 7). Zemin seviyesi kiliseden alçak olan bu bölüm, aralarında bir peristil avlu da bulunan, kilisenin güneyi boyunca yan yana
eklenmiş mekânlardan oluşmaktadır. Peristilden anıtsal bir kapı ile güneyde
bu mekânları sınırlayan ve doğuya doğru da devam eden uzun dar bir salona
geçilmektedir. Anıtsal bir kemer ile kapısı olmaksızın batıya açılan salonun
7
8
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B. Ceylan – O. Erdoğan et al. “Bazilika”, bk. Ş. Aktaş et al., “Patara 2014 Yılı Çalışmaları”, ANMED 2015, 93-95.
C. Foss, “The Lycian Coast in the Byzantine Age”, DOP 48, 1994, 15.

belirli aralıklarla duvar payeleri ve üzerinde tuğla/taş kemerler ile bölünmüş
olması, bir üst katın varlığına işaret edebilir. Güney ek mekânlardan çıkan buluntular, (cam, seramik ve pithos parçaları, mobilya çivileri, yüzük taşı vd.) bu
bölümün din dışı işlevli olduğunu göstermiştir. Öte yandan duvarların fresko
ve mermer, zeminin mozaik ve taş kaplı olması yapının özellikli mimarisinin
kanıtlarını oluşturur. Bu buluntular ve naos ile nartekse doğrudan bağlantılı
olmasına dayanarak, güney ek yapının bir episkopeion olduğu söylenebilir. 6.
yüzyıl içinde inşa edilmiş olduğu sikke buluntuları ile anlaşılan episkopeion 6.
yüzyıl sonu ya da 7. yüzyıl başında bir deprem ile yıkılmış ve kullanımdan
çıkmıştır.
2015 sezonunun bir diğer önemli buluntusu apsisin güneyinde ortaya çıkan trikonkhos planlı şapeldir (Resim: 8). Trikonkhos, kiliseden daha sonra bir
tarihte inşa edilmiş, güney transept ile bağlantısı burada daha önce bulunan
bir kapı ile sağlanmıştır. Likya Bölgesi’nde bulunan kiliselerde yapının doğusuna eklenen ek mekânlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak trikonkhos ya
da farklı bir planda tasarlanan bu ek mekânların işlevleri çoğunlukla tam olarak tespit edilememektedir. Mezar şapeli, martyrion, vaftizhane vb. bir yapıya
işaret edecek herhangi bir kanıt tespit edilemediğinden, Patara Kent Bazilikası’ndaki bu mekânın bir pastoforium hücresi olarak inşa edildiği önerilebilir.
Trikonkhos mekânın daha geç evrede bir şapele dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu evrede bazilika yıkılmış ve kullanımdan çıkmış olmalıdır. Çünkü
transept sütunlarının yerleştirildiği yüksek kaidelerden biri, muhtemelen bir
sunak masasının kaidesi olarak yeniden kullanılmıştır. Zemini mermer kaplı
olan şapelin duvarlarındaki sıvalar büyük oranda tahrip olmuştur.
Kent Bazilikası Ortaçağ tarihinin bir diğer aşaması da, kuzey yan nefin
batı bölümündeki dikdörtgen planlı bir naos ile narteksten oluşan geç dönem
şapelidir. Yapı, kilisenin kuzey duvarı ve kuzey yan nef kapısı kullanılarak
inşa edilmiş, güney duvarı da kuzey yan nef stylobatı üzerine örülmüştür.
Yapının naosunda kuzey, güney ve batı duvarlar boyunca devam eden sekiler bulunur. Templon/ikonastasisin varlığı zemin döşemesinde açılmış olan
yuvalardan anlaşılmaktadır. İnşa tarihi ile ilgili kesin bir saptama yapmak
mümkün olmasa da, şapelin şimdilik genel anlamda “Orta Bizans” Dönemine
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ait olduğu söylenebilir. Alanda bulunan bir mezar kitabesi 1163 yılında bu
şapelin kullanımda olduğuna işaret edebilir. Kilisenin bu dönemi ile ilişkilendirilebilecek mezarlar, atrium, narteks ve piskopos konutu güney mekânda
ortaya çıkmıştır.
Bu son dönem şapeli de henüz saptanamamış bir tarihte terk edilmiştir.
Atrium ve narteks kuzey bölümündeki mezar seviyelerinin üzerine dört
mekânlı bir yapı inşa edilmiştir. Günlük kullanım seramiği buluntularına
dayanarak konut işlevi önerilebilecek bu mekânlar şimdilik 11-13. yüzyıllar
arasına tarihlendirilebilir. Bu evrede piskopos konutunun batı mekânına bir
kuyu açılmıştır. Tarımsal üretime yönelik kırma ve dibek taşları da bu konut
dönemine ait olmalıdır.

M3 ANIT MEZARI – MEZAR KİLİSESİ’NDEN İKİ YAPI
M. KOÇAK
F. ŞAHİN
2011’de kazısı gerçekleşmiş ve etrafına dökülmüş durumdaki mimari
blokları taş tarlalarına belgelenerek konulmuş olan M53 numaralı anıt mezarın ayağa kaldırma çalışmalarına ağırlık verilmiştir (Resim: 9). Bu yıl bu çizimler, son kontrolleri, düzeltme ve eklemeleri yapılarak dijital ortama aktarılmış ve mezarın restitüsyonuna başlanmıştır. Belirleyebildiğimiz kadarıyla,
taş tarlalarında muhafaza edilen mimari parçalar, yapının eksik olan kısmının
hemen hemen %90’ını oluşturmaktadır.
Bu güne kadar Kaynak Kilisesi olarak tanımlanan, yeni adıyla Mezar
Kilisesi’nin güneydoğusunda, etrafı yüksek duvarlarla çevrili Hristiyanlık
Dönemine ait mezarlıkta yer alan bir Roma Çağı taş örgü mezar yapısı ayrıntılı bir şekilde belgelenmiştir (M40, Resim: 10). Halen hazırlıklarına devam edilen kapsamlı bir yayın çerçevesinde, söz konusu bu mezar yapısının
tüm cephelerden görünüş ve kesit çizimleri yapılmış, fotoğrafları çekilmiş ve
tanımlaması yapılmıştır. Mezardan sadece üzerindeki yazıtta da adı geçen,
hyposorion günümüze kadar ulaşabilmiştir. 3x2,40 m. ölçülerindeki alt mezar
odası; ön cephesi iki tarafında aslan ayakları bulunan bir oturma sırası ha-
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linde düzenlenmiş ve tamamı kireç taşı bloklar ve kırma taş katkılı harçla
oluşturulmuş 3.20x4 m. boyutunda ve yaklaşık 1,5 m. yüksekliğinde bir podyumun üzerine oturur. Sürgülü bir kapıya sahip olan giriş kuzeybatı tarafındadır. Girişin hemen üzerinde, altı satırlık bir yazıt yer alır. Hyposorionun
üzerindeki üst yapı günümüze ulaşamadığı gibi, kazılar sırasında buna ait
olabilecek hiçbir mimari parçaya da rastlanmamıştır.
Mezar Kilisesi’nde gerçekleştirilen ikinci belgeleme çalışması ise, narteksin hemen altındaki kanala yönelik olmuştur. Antik limana doğru uzanan
yaklaşık 2x16 m. boyutundaki bu kanalın üzeri büyük devşirme taş bloklarla
kapatılarak narteksin yürüme zemini olarak kullanılmıştır. Yapının iki ucunu, farklı tekniklerle inşa edilmiş birer tonoz oluşturur. Liman tarafındaki
tonozda kırma taş ve harç kullanılırken, diğer uçtaki tonoz büyük kireç taşı
bloklardan meydana gelir. Bu durum, tonozların iki farklı döneme ait olması
gerektiğine işaret eder. Günümüzde kanaldan bir kaynak suyu çıkmakta ve
eski limana doğru akmaktadır. Ama söz konusu bu kaynağın antik dönemlerde de burada olup olmadığını tespit edebilmek için jeoarkeolojik araştırmaların gerçekleştirilmesi gerekir. Böylece kanal yapısının işlevi ve muhtemel
uzantısı hakkında daha sağlıklı verilere ulaşılabilir. Zira bu kanalın, Tepecik
Nekropolü’nde 2012 yılında ortaya çıkardığımız drenaj sistemiyle ilgili olması da mümkün görünmektedir.

ÇİFTLİK/İŞLİK ÇALIŞMALARI
Ş. AKTAŞ
S. BULUT
Patara merkezinde 1. derece arkeolojik ve 3. derece arkeolojik sit alanı içinde bulunan çiftlik ve işlerine yönelik olarak, önceki yıllarda başlamış olduğumuz çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. Öncelikle kazı evi ve çevresinde
daha önceki yıllarda bulunan çiftlik/işliklerin yapılmış olan çizimleri kontrol
edilerek eksikler giderilmiştir. Ayrıca dia ve siyah-beyaz olan fotoğrafların
yerine dijitalleri çekilerek arşiv yenilenmiştir. Merkezde ve yakınında bulunan çiftlik, işlik, tarım terasları ve bunlara ait mimari döşemlerin yayına ha-
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zırlıkları sırasında ortaya çıkan eksiklikleri giderilmeye çalışılmış, bulunan
yeni örneklerin belgelemeleri tamamlanmıştır.
Bu yılki çalışmaların odağında Kısık mevkiinde, antik köprünün kuzeydoğusunda ve köprünün açıklıklarına denk gelecek konumda bulunan “su
değirmeni?” bulunmaktadır (Resim: 11). Yakın bir süreçte kazılması planlanan yapının öncelikle teknik ve stratejik alt yapısına ilişkin gözlemlerde bulunulmuş ve detaylı bir resimlemenin ardından hâlihazır çizimleri yapılmıştır.
RESTORASYON VE KONSERVASYON UYGULAMALARI
Ş. AKTAŞ
H. IŞIK
A. Mettius Modestus Takı: 2011 yılında restorasyon projesi yapılan Mettius
Modestus Takı’nda, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından bu yıl
yapılan ihale ile restorasyon çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 12). Öncelikli
olarak yapının üst kotlarına çıkmayı kolaylaştırmak ve duvarlardaki uygulamaları sağlıklı yapabilmek amacıyla, takı dört bir yandan saran iskele kurulmuştur. Sonrasında yapının en üstündeki ağaç ve bitkiler temizlenmiş ve üst
kottaki derz aralıklarında biriken toprak kaldırılmıştır. Projenin öngördüğü
doğrultuda, yapının üstünde, yerinden oynamış sıralardaki bloklar kaldırılarak bunların arasından yapının içine uzanmış bitki kökleri de temizlenmiştir.
Köşe geison bloklarının kırık olanları uygun malzeme kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. 2011 sonrasında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan taka ait yeni
mimari blokların yerleri de belirlenmiştir.
Yapılan çalışmanın, iki önemli bilimsel getirisi olmuştur: Kurulan iskele ile
takın en üstünde ve konsollarında bulunan yazıtlar epigraflarımız tarafından
okunabilmiş ve eski okumalardaki yanlışlar ve eksikler tespit edilmiştir. Ayrıca, Patara kent içi su dağıtım sisteminin de bir parçası olan bu yapıya suyun
nasıl getirilip kullanıldığı sorusunun yanıtı da bulunmuştur9. Bu saptamaya
göre; ana su deposundan çıkan su künkleri sur üzerinden doğrudan takın
doğu ayağına kadar getirilmiş ve ayağın doğu yüzünden dirsek yaparak dik
9
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Takın su ile ilgili işlevini anlatan bildiri, 25-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Almanya Trier’de
gerçekleşen “Wasserwesen zur Zeit des Frontinus: Bauwerke-Technik-Kultur” adlı sempozyumda sunulmuştur.

olarak yukarıya, oradan da yine dirsek yaparak yapının üzerine çıkarılmıştır.
Doğu ayağın üzerine çıkan künk sırası, bloklar arasındaki boşluk boyunca yatay olarak döşenerek orta noktaya kadar götürülmüştür. Takın üzerine çıkan
künk dizini orta akstaki özel olarak şekillendirilmiş blok seviyesine kadar getirilmiştir. Bu blok doğu yüzden itibaren şevli bir şekilde kesilmiş ve kenarları
bordürle sınırlandırılmıştır. Su aktığı zaman, aşağıya doğru eğik kesimli olan
bu blok üzerinden bir “su perdesi” yaparak pencere boşluğu içindeki havuza
akmaktadır (Resim:13). Akan su pencerenin hemen altındaki 1.45x1.45 m. ölçülerinde ve yaklaşık 0.35 m. derinliğindeki havuza boşalmaktadır. Havuzda
biriken su buradan 30 cm. çapındaki pişmiş toprak künkle takın batı ayağında bulunan çörtene taşınmaktadır. Havuzdan ayağa kadar yapının içinden
künkle geçen su, çörtenden akarak hemen ayağın altındaki 5.48x7.77 m. boyutunda, 3.30 m. derinliğindeki ana havuza akmaktadır. Böylelikle 61.3 m3 (61
ton) su kapasiteli havuzdan gelen su, sistemin son halkası olan künklerle başta Liman Hamamı olmak üzere güneydeki yapılara ve limana taşınmaktadır.
B. Ana Su Deposu: Yapının özellikle beden duvarlarında konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İnce temizliğin yapılmasının ardından uygun
malzeme kullanılarak derz dolguları sağlamlaştırılmıştır. Bu yılki uygulama
yapının salt ana duvarlarını kapsamış olup zeminin konservasyonu 2016 kazı
sezonunda gerçekleştirilecektir.
C. Su Yolu Sondajları: Alanda önceki kış meydana gelen sel nedeniyle, kerpiç yüzey ile sağlamlaştırılan açma kesitlerinde kısmi bozulmalar oluşmuştu.
Bu tahribatın izleri de, kerpiçlerin yenilenmesi ile giderilmiş ve daha sağlam
kesitler elde edilmiştir.
EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI
C. SCHULER
K. ZİMMERMANN
A. LEPKE
Bu yılın çalışmalarında, Mettius Modestus Takı’ndaki yazıtların belgelenmesi önemli bir yer almıştır. Çalışmalar sonucunda, eski okumalarla karşı-
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laştırılarak belirgin düzeltmeler yapılabilmiştir: Anıtın güney cephesinde,
yazıtlarla donatılmış üç konsolda, Likya ve Pamphylia’nın M.S. 99-103 arası
yöneticisi olan Mettius Modestus ve akrabalarının onurlandırmalarına yer verilmiştir. Kalinka bu yazıtlarda Mettius Modestus’un yanı sıra oğlunun kimliğini de belirleyebildiğini iddia etmiştir. Kuzey yüzde yer alan konsollardan
birinde Kalinka’nın yorumladığı gibi Mettius Modestus’un annesi [One]rata
değil de, karısı onurlandırılmıştır. Hava şartları nedeniyle yoğun tahribata
uğramış harflerine rağmen burada Claudia Polla ismi okunabilmektedir.
Kent kilisesinin arkeolojik açıdan incelenmesi sonucunda; Arsinoe’ye
adanmış Geç Hellenistik Döneme tarihlenebilinen kabartmalı bir stel bulunmuş, ayrıca Artemis ve Hermes’e adanmış bir grup adak sunağı da tespit edilmiştir. Böylece Patara’nın İmparatorluk Dönemi dinî çeşitliliği daha iyi bir şekilde ortaya konulmakta ve bu buluntular tanrıların özel kült ile onurlandırılma işlevlerini sergilemektedir. Artemis’in üstünlüğü burada dikkat çekicidir.
Bu Likya’da ve özellikle Patara’da Apollon Trias kutsal alanının varlığıyla
elbette şaşırtmamaktadır. Ayrıca 2013 yılı çalışmalarında bulunmuş olan kent
yöneticisi L. Ocrea yazıtına ait bir parça daha ortaya çıkmıştır.
Bodrum Tepe’de bulunmuş iki mil taşı, bize Likya’nın yol ağı hakkındaki
bilgimizi genişletmekte büyük bir yardımda bulunmuştur. Bunlardan Vespasian Dönemine ait olan bir tanesi, Likya’dan şimdiye dek bilinen en erken örnektir. Ayrıca, eyaletleşmedeki yol çalışmalarının, İmparator Claudius Döneminden sonra (Stadiasmus) devam ettiğini de belgelemektedir. Bu mil taşları,
Patara kent merkezinden çıkışta, Bodrum Tepe’de yer alan ilk yol anıtlarıdır.
Mil taşlarının bulunduğu bu noktadan yol, modern yerleşim yeri Yeşilköy
üzerinden Bodamya’ya (İslamlar) ulaşır.
Önceki kazı sezonlarında kayıt edilmiş yazıtların belgelenme çalışması
tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında kimi yazıtlar, Likya’nın Traian
Dönemi’nde önemli bir yere sahip olan Q. Vilius Titianus ailesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu yazıtların bütünlüğünde, Euergetes Titianus’un Patara ve bütün
bölgeye etkisinin boyutları ortaya çıkmaktadır.
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Resim 1: Tepecik akropolis planı (Gri ile işaretlenmiş yerler 2015 kazı sezonunda çalışma yapılan alanları gösterir)

Resim 2: K17 açması, yangın geçirerek tahrip olmuş oda.
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Resim 3: K18-2 açmasındaki kireç zemin (önde) ve moloz
taşlardan örülmüş yapı (arkada).

Resim 4: L18-2 açması doğu ve kuzey mekânlar.

Resim 5: Bazilika genel görünüş.

60

Resim 6: Patara kent bazilikası planı.

Resim 7: Bazilika güney ek mekânlar.

Resim 8: Trikonkos.
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Resim 9: M53 numaralı ant mezar.

Resim 10:Mezar Kilisesi yanındaki, M40 numaralı roma dönemi taş örgü mezar.

Resim 11: Su değirmeni.

Resim 12: Mettius Modestus Tak’ı.

Resim 13: Mettius Modestus Tak’ı model.
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2015 YILI KEYKUBADİYE SARAYI KAZISI
Ali BAŞ*
1. GİRİŞ
Bakanlar Kurulunun 14.07.2015 tarih ve 7882 sayılı kararı ile Kayseri İli,
Kocasinan İlçesi, Kayseri Şeker Fabrikası sınırları içerisinde yer alan ve Şeker
Gölü’nün doğu yönünde bulunan Keykubadiye Sarayı’nda, başkanlığımdaki bir ekip tarafından 2015 yılında arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır.
23.07.2015 tarihinde başlayan çalışma 08.09.2015 tarihinde sona ermiştir1 (Resim: 1).
Kaynaklarda adından övgüyle söz edilen2 ve bazı yayınlarda Kubadiye
olarak da adlandırılan3 saraydan günümüze iki yapı kalıntısı ulaşabilmiştir.
Keykubadiye Sarayı’nın tespitine yönelik çalışmalar geçen yüzyılın ortalarında netleşmeye başlamıştır. Önceki araştırmalarda zaman zaman KonyaBeyşehir Gölü kıyısındaki Kubadabad Sarayı ile de karıştırılan saray rahmetli Zeki Oral tarafından yapılan çalışmalar sonucu keşfedilerek ilim âlemine
tanıtılmıştır4. Bu çalışmalar sırasında bazı çini parçaları ortaya çıkmış, aynı
zamanda Küçük Köşk (Dört Kemerli Yapı) diye nitelenen yapının rölöve ve
fotoğrafları da yayınlanmıştır.
*
1

2
3
4

Prof. Dr. Ali BAŞ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/ TÜRKİYE.
Desteklerinden dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü olmak üzere, kazıda kullanılan malzemelerin tamamını temin eden, kahvaltı ve
akşam yemeklerini karşılayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kazının gerçekleşmesi için muvafakat veren ve kazı sırasında kazı alanında 24 saat güvenlik görevlisi bulundurma, alanın
temizliği, bazı malzemelerin temini ve malzemelerin bakımı, konteynır ve depo ihtiyacının giderilmesi gibi hemen her konuda özverili yaklaşımları sebebiyle Kayseri Şeker Şirketine teşekkür
ederim.
İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk Name), (Çev.Mürsel Öztürk), C.1, Ankara 1996, s. 321-324.
M. Zeki Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları”, Belleten (XVII) 1953, s. 501.
M. Zeki Oral, agm, s. 501-517.
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1964 yılında rahmetli hocamız Prof. Dr. Oktay Aslanapa bir sezonluk kısa
süreli kazı çalışmasında mevcut kalıntıların etrafını açmaya çalışmış, yapılan
bazı tespitlere rağmen kısa süreli olan bu çalışma sürdürülememiştir. Yaptığı çalışmaları kazı raporu şeklinde Türk Arkeoloji Dergisinde yayınlamıştır5. Söz konusu yayında kazısı yapılan üç yapıyı Küçük Köşk, Üç Tonozlu
Köşk ve Büyük Köşk şeklinde adlandırmış, bazı temel kalıntılarını da dikkate
alarak Büyük Köşk diye tanımladığı yapının kuzeybatısında mutfak olarak
belirttiği bir yapı kalıntısından bahsetmiştir. Yine buradaki yapılardan “Üç
Tonozlu Yapının” kayıkhane olabileceğinden söz etmiştir. Sözü edilen Üç Tonozlu Yapı günümüzde mevcut değildir. Kazılar sırasında ele geçen küçük
buluntular arasındaki bazı çini parçalarını da çalışmasında değerlendirmiştir.
Bu kazıdan yaklaşık 15 yıl sonra, 1980 yılında Prof. Dr. Oluş Arık ve Prof.
Dr. Rüçhan Arık kısa süreli kazı çalışması yürütmüş, o çalışma da bazı sebeplerle devam ettirilememiştir. Sözü edilen kazılar sırasında açığa çıkarılan
alanlar sonradan doldurulmuş, zaman içerisinde ayakta kalabilen iki yapının
hemen her bölümünde tahribatlar oluşmuş, özellikle defineciler yapılara hasar verecek boyutta kaçak kazılar yapmışlardır.
Saray yerleşkesinde, büyük ölçüde tahribata uğramış şekilde günümüze
kadar ulaşabilen ve Dört Kemerli Yapı (Küçük Köşk) ve Tonozlu Yapı (Büyük
Köşk) şeklinde isimlendirilen iki yapının korunmasına yönelik olarak Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi tarafından bir girişimde bulunulmuştur. Bundan
hareketle 2014 yılında Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminin parasal desteği
ile Kayseri Müzesi denetiminde ve Prof. Dr. Ali Baş’ın bilimsel danışmanlığında 07.04.2014-17.04.2014 tarihleri arasında her iki yapıda sondaj çalışması
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Dört Kemerli Yapı’nın iç kısmının temizlenmesinden sonra ayakların tam anlamıyla ortaya çıkarılması için yapının dört
yönünde 1,00 m. genişliğinde toprak kazılarak yapı tamamıyla açığa çıkarılmıştı. Bu süreçten sonra restorasyon işini yüklenen firma tarafından yapının
rölöve projesi ile restorasyon projesi hazırlanmış, fakat Kayseri Kültür Varlık5
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O.Aslanapa, “Kayseri’de Keykubadiye Köşkleri Kazısı 1964”, Türk Arkeoloji Dergisi (XIII-1), Ankara 1965, s.19-40.

larını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmamıştır. Buna bağlı olarak da yapıda restorasyon çalışmaları başlatılamamıştır. Restorasyon gerçekleşene kadar
göçme tehlikesi yaşanmaması için yapı ahşap malzemelerle askıya alınarak,
geçici koruma altına alınmıştır. Sondaj çalışması benzer şekilde Tonozlu Yapının içinde ve çevresinde de gerçekleştirilmiştir. Sondaj çalışması sırasında
özellikle çini ve seramik ağırlıklı veriler ortaya çıkmıştır.
Keykubadiye Sarayında 2015 yılı arkeolojik kazı çalışmaları, 2014 yılı sondaj çalışmasında elde edilen veriler de dikkate alınarak, saray yerleşkesinin kuzeyinde, Şeker Gölü’nün doğusunda bulunan Dört Kemerli Yapı’nın (Küçük
Köşk) çevresinde gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta Erciyes Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Celil Arslan Kazı Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamış, ancak
Sayın Celil Arslan’ın Eski Ahlat Şehri Kazısı’nda bilimsel danışman olarak
görevlendirilmesi üzerine yerine Arş. Gör. Şükrü Dursun getirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Kayseri Müzesi’nden Arkeolog Sezai Arık görev almıştır. Kazı ekibi üyesi listesinde bulunan Selçuk Üniversitesi’nden Arş. Gör.
Ayben Erol, Arş. Gör. Coşkun Özdemir, Sanat Tarihçisi Alper Karagöz ve
Kayseri’den Restoratör Mimar Hayriye Livtopuz çalışmalarda yer almıştır.
Kazı çalışması bir işçi ile Selçuk Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nden sekizer öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir6.

2. TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Kazı çalışmalarına başlanmadan önce saray yerleşkesinin fotoğrafları çekilerek, kazı öncesi hali belgelenmiştir. Alanın tamamı, içerisinde dolaşılamayacak derecede yabani bitki-otlarla kaplanmış durumda idi. Bu nedenle ilk önce
kazı yapılacak alan olmak üzere diğer bölgelerdeki bitkiler temizlenmiştir.
Bitki temizliği kazı başkanı, bakanlık temsilcisi ve ekip üyeleri gözetiminde
Kayseri Şeker Fabrikası işçileri tarafından motorlu-misinalı makinelerle gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Dört Kemerli Yapı’nın çevresinde 5.00x5.00 m.
6

Kazıya katılan öğrenciler; H.Tutku Çavdar, Halis Saydam, Yunus Aslan, M. Anıl Fidan, Aysima
Azkın, M. Berat Kaynarca, Faruk Bürkük, O. Bilal Akhan, Kemal Karaça, Alican Bilgiç, Kazım
Ergül, Mustafa Öztürk, Merve Atay, Müncübe Akın, S. Nur Baran. Kazının uyum içerisinde,
sorunsuz olarak gerçekleşmesinde katkıları olan tüm kazı ekibine teşekkür ederim.
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ölçülerinde kareleme yapılmış, yapının doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde
açma alanları belirlenerek kazı çalışması başlatılmıştır (Çizim: 1, Resim: 2)7.

3. KAZI ÇALIŞMALARI
3.1. D3, D4 ve D5 Açmaları
2015 yılı kazı çalışmasına Dört Kemerli Yapının doğusunda, 2014 yılı
sondaj çalışmasında kazılan ve bazı duvar kalıntılarına rastladığımız alanda
başlanılmıştır. Yapının D3, D4 ve D5 açmaları tek bir açma gibi birlikte kazılmıştır. Kazı çalışması tamamen toprak ve moloz taşla dolmuş olan alanda
kademeli biçimde yürütülmüştür. Daha önce yapının doğu cephesine bitişik
olarak kuzey-güney doğrultuda uzanan duvarın, kuzeydoğu köşesinden 3,20
m. kadar kuzeyde, doğuya uzanan bir kolu tespit edilmiştir. Duvarın açma
içerisinde kalan bölümü tamamen ortaya çıkarılmıştır. Duvarın kalınlığı 0,901,10 m. arasında değişmektedir (Resim: 3).
D3 açmasında, D4 açmasına yakın bir yerde, -0,44 m. kotunda zemini tuğla
döşeli bir tandır bulunmuştur. Duvara 1,50 m. kadar uzaklıkta bulunan ve
ağız kısmı tahrip olan tandırın çapı yaklaşık 0,45 m., derinliği ise 0,18 m.dir
(Resim: 4). Tandırın hemen bitişiğinde -0,61 m. kotunda, tahrip durumda tuğla döşemeli zemin kalıntısı tespit edilmiştir. Tuğla döşeme, yapının iç kısımdaki zeminden oldukça yüksekte bulunmaktadır.
D3 açmasında, doğuya uzanan duvara bitişik halde, kuzey-güney yönünde moloz taşlarla oluşturulmuş üzeri açık bir kanala rastlanmıştır. -0,83 m.
kotunda yer alan kanalın uzunluğu 3,65 m., kanal boşluk genişliği ise 0,35
m.dir. Harçsız biçimde, sadece taşların yan yana sıralanmasıyla yapılan kanalın işlevi tam olarak bilinmemektedir. Kanalın hemen doğusunda -0,96 m.
kotunda, doğu-batı doğrultusunda 0,43 m., kuzey-güney doğrultusunda da
0,70 m. genişlikte tuğla döşeli bir zemin daha bulunmuştur. Diğer tuğla döşeli
zeminden farklı kotta yer alması sebebiyle her iki zemin farklı dönemlerde
yapılmış olmalıdır.
7
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Buluntu çizimleri kazı ekibinden Arş. Gör. Şükrü Dursun ve lisans öğrencisi Yunus Aslan tarafından yapılmıştır. Kendilerine teşekkür ederim.

D4 açmasında, duvarın hemen yanında -0,76 m. kotunda yine zemini tuğla
döşeli bir tandır kalıntısına rastlanmıştır. Yarım daire formunda olan tandırın
çapı 0,50 m., derinliği ise 0,20 m.dir.
D5 açmasında -0,42 m. kotunda, tandır kalıntısı bulunmuştur. Zamanla
oluşan tahribat nedeniyle büyük çoğunluğu kırılmış durumdaki tandırın çapı
0,68 m., derinliği ise 0,40 m.dir. Açmanın kuzeybatı köşesinde ise duvara bitişik ve ters şekilde (ağzı aşağıya doğru) sağlam durumda sırsız testi çıkarılmıştır. Diğer bir testi ise hemen hemen aynı seviyelerde ve biraz daha kuzeyde yine sağlam olarak ele geçirilmiştir. D5 açmasının güneybatı köşesinde,
-0,90,-1,15 m. kotlarında kırık ve farklı özelliklerde olmasından dolayı atık
olduğu anlaşılan yoğun çini buluntulara rastlanmıştır. Bunların çoğunluğu
birbirinden bağımsız ve bütünlük oluşturmayan örneklerdir (Resim: 5).
D3, D4 ve D5 açmalarında, alanda moloz dolgunun fazla olması sebebiyle
-1,10, -1,15 m. arasında değişkenlik gösteren seviyelerde zeminin tesviye edilmesiyle çalışma sonlandırılmıştır. Açmalarda buluntu olarak çeşitli alanlarda
insitu olmayan çini, seramik, cam, mermer, alçı, künk ve metal malzemeler
çıkarılmıştır. Tuğla malzeme ise iki yerde zemin döşemesi olarak kullanılmıştır. Zemindeki tuğlaların yanı sıra farklı seviyelerde olmak üzere birkaç tuğla
örneği de sağlam çıkmış, bunların dışında çok sayıda kırık parçalar şeklinde
tuğlalara da rastlanmıştır.

3.2. B3 ve C3 Açması
Dört kemerli yapının kuzey tarafında, daha önce sondaj çalışmaları sırasında bir kısmı açığa çıkan duvar kalıntıları bulunmaktaydı. Bu bölümde B3
ve C3 açmalarında çalışmalara başlanmış, çalışma 2014 yılında açığa çıkarılan
duvarı da içine alacak şekilde kuzeye doğru genişletilmiştir. Alan, yapıdan
düşen taşların yanı sıra, moloz taşlı toprakla dolmuştur. Ortaya çıkan duvar
sebebiyle B2 ve C2 plankarelerinin bir bölümü de kazılmıştır (Resim: 6).
Kazı çalışması sonunda -1,10 m. seviyesine inilerek, yapının doğusunda
uzanan duvara kuzey yönde bağlanan duvarların bütün hatları tam olarak
ortaya çıkarılmıştır. Buna göre duvar, yapının kuzeydoğu köşesinden itiba-
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ren 4,70 m. kadar kuzeye devam ettikten sonra batıya yönelmiş, doğu-batı
doğrultusunda 5,00 m. kadar uzandıktan sonra tekrar güneye yönelerek 3,00
m. kadar ilerleyip son bulmuştur. Bu bölümde duvar yine basit özellikte, çamur harçlı olarak, taşların üst üste sıralanmasıyla yığma duvar şeklinde yapılmıştır. Alanın büyük oranda dolgu olması nedeniyle, diğer alanlara oranla
buluntu sayısı bu bölümde oldukça azdır. Çalışmalar sırasında sırlı ve sırsız
seramik parçaları ile çini parçaları ele geçmiştir.

3.3. B5 ve C5 Açması
Dört Kemerli Yapının güney tarafında, C5 açmasında yürütülen çalışmalar sırasında kuzey-güney yönde uzanan moloz örgülü duvar kalıntısının güneye devam eden bölümünün bir kısmı açığa çıkarılmış, duvarın güneyde,
açma sınırları dışındaki alanda da devam ettiği anlaşılmıştır.
C5 açmasında -0,25 m. kotunda tandıra rastlanmıştır. Zamanla oluşan tahribat nedeniyle büyük bölümü kırılmış durumdaki tandırın ağız çapı 0,68 m.,
derinliği ise 0,47 m.dir. İçerisinde kül tabakasına rastlanan tandırda, diğer
örneklerden farklı olarak zemininde tuğla bulunmamaktadır.
B5 açmasında -0,55m. kotunda, 1950’li yıllarda bu bölgede yerleşimin olması sebebiyle, bu tarihlerde yapılmış olduğunu düşündüğümüz beton kanalizasyon hattına rastlanmıştır. İşlevini yitirmiş durumda olan hattın burada
yer alması, açmada bu bölümün daha önce kazılmış olduğunu göstermektedir. B5 açmasında ayrıca -0,55 m. kotunda bir tandır kalıntısına rastlanmıştır.
Yarım daire formunda olan tandırın çapı 0,82 m., derinliği ise 0,10 m.dir (Resim: 7).
Alanda sırlı ve sırsız seramik kırıkları, çini parçaları ve metal parçalar az
sayıda çıkarılan buluntulardandır. Yapılış ve teknik olarak diğer açmalardaki
örneklerle benzerlik gösteren çini ve seramikler yine bütünlük göstermemektedir. Metaller ise tamamı paslanmış örneklerdir.
Güney yönde yapılan çalışmalar sonlandıktan sonra yapının doğu yönünde D3, D4 ve D5 açmalarında olduğu gibi, E3, E4 ve E5 açmaları da bütüncül
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anlamda düşünülmüş ve bu alanda çalışmalara başlanmıştır. Alanda üstteki
yüzey toprakları alındıktan ve yaklaşık 40 cm. inildikten sonra, kazı işleminin
sonlanması sebebiyle çalışmaya son verilmiştir. Alanda yüzey dolgusunun
temizliği yapıldığı için buluntuya rastlanmamıştır.
Kazı çalışmasına son verdikten sonra çalışmalar sırasında çıkarılan toprağın elenmesi işlemine geçilmiş, tüm toprak dikkatli bir biçimde elden geçmiştir.

4. KÜÇÜK BULUNTULAR
Kazı çalışmaları devam ederken, bir araştırma görevlisi ve iki öğrenci tarafından küçük buluntular temizlik işlemine tabi tutulmuş, kırık parçalardan
benzer olanlar tespit edilmiş, bu parçaların birleştirme işlemleri yapılarak fotoğraf ve çizim işlemine hazır hale getirilmiştir. Sonrasında buluntuların tamamının fotoğrafları çekilmiş ve form veren örneklerin çizimleri yapılmıştır.
Aynı zamanda buluntuların tamamına kazı bünyesinde oluşturulan numara
verilmiş, ölçüleri alındıktan sonra kısa bilgiler içeren notlar tutularak bilgisayarda kayıt altına alınmıştır. Buluntulardan envanterlik olan örnekler Kayseri
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Etütlük olanlar ise türlerine göre tasniflenerek
kasalara konulmuş ve kazı deposunda muhafaza altına alınmıştır.

4.1. Çini
Kazı sırasında en fazla ele geçirilen buluntular arasında çini ilk sırada
yer alır. Genelde kırmızı hamurlu olan duvar çinileri içerisinde tek renk sırlı
(turkuaz) olanlar çoğunluğu teşkil etmektedir. İkinci sırada sır altı tekniği ile
hazırlanmış çiniler gelirken, birkaç lüster örnek de buluntular arasında yer
almıştır. Çiniler içerisinde sadece iki örnek tamdır. Bunlardan biri lacivert
renkte ve baklava formlu, diğeri de patlıcan moru renkte ve altıgen formludur. Diğerleri ise kırık parçalar halinde bulunmuştur. Sır altı tekniğinde hazırlanan çinilerden duvar kaplaması olarak kullanılan örneklerin çoğunluğu geometrik süslemeye sahiptir. Bunun yanı sıra farklı türlerde bitkisel motiflerin
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işlendiği örnekler de bulunmaktadır (Resim: 8). Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın
makalesinde, buluntularımız arasında yer alan bazı parçaların benzer örneklerine yer verilmiştir. Bunların birinde, kompozisyonun tamamında benzerlik
görülürse de, bizim bulduğumuz örnekte lotus-palmet motifi çini plakanın
ortasında yer almakta, O. Aslanapa’nın makalesinde ise plakanın köşelerinde
çeyrek şekilde bulunmaktadır (Resim: 9). İki örneğimizde ise yazı yer alır.
Duvar çinileri arasında bir diğer örneğimiz figürlü küçük bir parça olup,
parçada kobalt mavisi ve siyahla boyanarak yapılan balığın başı ile gövdesinin bir kısmı izlenebilmektedir. Ayrıca, 2014 yılı sondaj çalışması sırasında
bulunan üsluplaştırılmış çift başlı kartal motifli haç kolu örneğinin bir benzeri, 2015 yılı çalışmalarında ortadan kesilmiş halde ele geçmiştir.
Evani çiniler içerisinde sır altı tekniğinde yapılmış iki örnek oldukça dikkat
çekicidir. İkisi de, birer tabağın düz dip kısmı olan bu örneklerin bir tanesinde;
ortasında rumi, diğer bölümlerinde ise bitkisel motiflere yer verilmiş olan altı
kollu yıldız (Mühr-ü Süleyman) motifi kullanılmış, diğerinde ise beyaz üzerine kobalt mavisi ve siyah renklerin kullanıldığı kuş figürlü bezeme yer almıştır. Kuş figürünün baş, gövde ve kanat kısımları sağlam olup, bacak ve kuyruk
bölümü kırılmıştır ve etrafında bitkisel süslemeler görülür (Resim: 10).
Bir diğer çini örneğimiz ise, küçük parçalar halinde bulunan ve büyük bir
bölümü kaybolan sürahi-testi formlu kaptır. Kabın üzerine yatayda hardal
sarısı ve bej renkli bordürler oluşturulmuş, hardal sarısı bordürlerde bej renkli yazı görülürken, bej renkli bordür üzerinde hardal sarısı renkte yazı yer
almıştır8. Özellikle kaide kısmı ile gövdenin kaideye yakın bölümünde süslemesiz sırsız bırakılan alanların olması, eserin ya üretim hatası ya da bir altlığa
oturtulmuş olabileceğini göstermektedir (Resim: 11).
4.2. Seramik
Seramiklerin büyük çoğunluğu sırsızdır. Bunlar içerisinde üç örnek sağlam olarak çıkarılmışken, diğerlerinin tamamı kırıktır. Sağlam olan örneklerden ikisi testidir. Bunlar yumurta biçiminde gövdeli ve tek kulplu görü8
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Yazılar okunamamıştır.

nümleriyle form olarak benzerlik gösterse de boyun ve ağız yapısıyla farklı
görünüm sergiler (Resim: 12). Diğer örneğimiz ise çok fazla görülmeyen ve
sadece kulp kısmı kırılmış olan açık formlu kandildir.
Sırlı seramikler de azımsanamayacak kadar çok çıkan buluntulardandır;
ancak bunlar arasında yeşil sırlı, yüksek kaideli ve üzerinde okunamayacak
şekilde bozulmuş olan yazı bulunan kâse formundaki bir örnek kısmen daha
sağlam iken (Resim: 13), diğerleri kırık parçalar halindedir. Seramiklerde en
çok kullanılan renk yeşil, kahverengi ve sarı tonlarıdır. Çoğunluğu tek renk
olan seramiklerin bazılarında sgraffito ve slip teknikleriyle yapılmış uygulamalar görülmektedir ki, bunlar arasında kuş figürlü olan bir örneğimiz oldukça dikkat çekicidir. Alçak kaideli yayvan gövdeli olduğu anlaşılan kap
kırmızı hamurlu, krem rengi astarlı, iç yüzeyde sarı, dış yüzeyde yeşil sırlıdır.
Kabın iç kısmında yer alan kuş figürünün baş kısmının bir bölümü kırılmış
olmakla birlikte diğer kısımları sağlam durumdadır. Kanadında yazı benzeri
süsleme görülür. Figür, sgraffito tekniği kullanılarak yapılmış ve sarı renkle
sırlanmıştır (Resim: 14).
Kazıda çıkarılan diğer buluntulardan sağlam olan bazı künkler dışında
kalan cam, mermer, alçı ve metal gibi örneklerin tamamı form vermeyen parçalar şeklindedir.
5. SONUÇ
Keykubadiye Sarayı Kazısı’nın ilk sezonu olan 2015 yılında elde edilen
veriler, Selçuklu Dönemi sanat anlayışı içerisinde önemli bilgiler içermektedir. Bunlar arasında, mimari bulgular sarayın planının ortaya çıkarılmasında
önemli veriler ortaya koyarken, diğer buluntular süsleme ve günlük hayatta
kullanılan malzemelerin nasıl olduğuna yönelik fikir vermektedir.
Kazı çalışmaları ile elde edilecek bulgular ülkemizin ortaçağ arkeolojisi
ve Selçuklu saray düzeninin çözümlenmesi için de önemli veri olacaktır. Bu
durum çalışmalar ilerledikçe çok daha önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kayseri’deki birçok kurum ve
kuruluşun desteği ile 2015 yılı kazı çalışmaları sağlıklı biçimde yürütülmüş
ve oldukça verimli bir kazı sezonu geçirilmiştir.
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Çizim 1: 2014 yılı sondaj çalışması sonucuna ait plan ile 2015 kazı sezonuna ait plan.

Resim 1: Keykubadiye Sarayı’nın genel görünümü.
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Resim 2: 2015 yılı kazı sezonu başlangıç görünümleri.

Resim 3: Doğu yönde kazı başlangıcı ve kazı sonrası görünüm.

Resim 4: Tandır örnekleri.

73

Resim 5: Çini buluntular.

Resim 6: Kuzey yönde kazı başlangıcı ve kazı sonrası görünüm.

Resim 7: Güney yönde yapılan çalışma.
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Resim 8: Çini örnekleri.pozisyon. Sol alttaki çizim O. Aslanapa’dan alınmıştır.

Resim 9: Bir duvar çinisinin çizim olarak tamamlanmış hali ve bir araya gelmesi ile oluşan kompozisyon. Sol alttaki çizim O. Aslanapa’dan alınmıştır.
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Resim 10: Çini tabak parçası.

Resim 11: Çini vazo-sürahi.
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Resim 12: Testiler.

77

Resim 13: Kâse.

Resim 14: Kuş figürlü tabak.
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TEPECİK-ÇİFTLİK (NİĞDE)
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Erhan BIÇAKÇI*
Yasin Gökhan ÇAKAN
Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA
Martin GODON
ÖZET
Tepecik-Çiftlik yerleşmesi yaklaşık olarak M.Ö. 7500 ile M.Ö. 5800 yıllarında dek kesintisiz iskan görmüş bir yerleşmedir. 2000 yılında başlayan
kazı çalışmaları höyüğün İlk Kalkolitik ve Son Neolitik Döneme tarihlenen
üst tabakalarında yoğunlaşmıştır. En geniş ölçekte ortaya çıkartılan tabakalar
ise Neolitik Döneme ait 3. ve 4. tabakalardır. 2013 yılında bu yana ise kazı
alanının batı ve kuzeyinde kısmen ortaya çıkartılan ve İlk Kalkolitik Döneme
tarihlenen 2. tabakanın daha geniş bir alanda ortaya çıkartılabilmesi amacıyla
kazı alanının batısına yeni açmalar açılmış ve hedeflenen sonuçlara kısmen
ulaşılabilmiştir. 2015 yılı çalışmaları da bu hedef doğrultusunda 2. tabaka yapılarınn daha geniş bir alanda ortaya çıkartılabilmesi için mevcut 15J-K açmalarının kuzey ve güneyine yeni birer açma daha açılmış (15I ve 15 L), 2
ve 3. tabakalar arasındaki stratigrafik ilişkilerin belgelenebilmesi için ise 16I
açmasında da çalışmalara devam edilmiştir.
*

Doç. Dr. Erhan Bıçakçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE.
Yasin Gökhan Çakan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA, Hacettepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
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GİRİŞ
Niğde İli, Çiftlik İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tepecik-Çiftlik’te 2000
yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin katkıları ile yürütülen kazı
çalışmaları 2015 yılında 23 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1.

2015 YILI KAZI PLANLAMASI
Tepecik-Çiftlik’te 2015 yılı kazı çalışmaları kazı alanın batı kesiminde yoğunlaştırılmıştır. Daha önceki yıllarda açılmış olan 15K ile 16I açmalarındaki
çalışmalara bu yıl da devam edilmiş, bunların yanı sıra 15I ve 15L plankarelerinde 5.00x10.00 m. boyutlarında iki yeni açma açılmıştır (Resim: 1). 2015 yılı
kazı sezonu kapsamında çalışmaların sözü edilen açmalarda yoğunlaştırılmasının gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir;
2013 ve 2014 yılında 15J ile 15K açmalarında ortaya çıkartılan 2. tabakaya
ait yapı kalıntılarının kuzey ve güney uzantılarını tespit etmek.
2. Tabaka yerleşmesinin kuzey ve güney sınırlarını saptamak ve stratigrafik olarak diğer tabakalarla ilişkisini anlamak.
16İ açmasında önceki yıllarda ortaya çıkartılmış yapı kalıntılarının yarıda
kalmış kazılarını tamamlamak. Bu sayede yapı kalıntılarının alt evreleriyle
1

80

2015 yılı çalışmaları kapsamında M. Selim Kahvecioğlu ve Aylin Özdeş arazi mimari çizimlerini,
Gül Bıçakçı ufak buluntu çizimlerini gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmaları Hale Eren, buluntu
restorasyonu çalışmaları ise Didem Çolak yönetiminde yapılmıştır. Arazi çalışmaları, alan yöneticisi Yasin Gökhan Çakan yönetiminde, Duygu Sınırtaş, Volkan Manap, Pınar Özükurt, Ahmet
Nazlı, Gamze Karakaş, Ali İhsan Yıldırım, Aylin Özdeş, Murat Özdoğan, Kamil Orpak, Begüm
Güler ve Berfin Durgunlu tarafından yürütülmüştür. Martin Godon çanak-çömlek, Douglas
Campana kemik alet, Pam Crabtree hayvan kemikleri, kazı başkan yardımcısı Ali Metin Büyükkarakaya ise mezar ve insan kemikleri üzerindeki çalışmalarını bu yıl da sürdürmüştür. Coğrafi
Bilgi Sistemi çalışmaları Korhan Erturaç yönetiminde Sakarya Üniversitesi Coğrafya Bölümü
öğrencilerinden Batuhan Ersoy ve Hilal Okur tarafından yürütülmüş, bu çalışmalar kapsamında
höyüğün detaylı topografik haritası oluşturulmuştur. Yüksek lisans öğrencileri Tuba Günaydın,
Serdar Duman ve Lenka Tkacova, doktora öğrencisi Burak Falay kazı sezonu boyunca tezlerini
tamamlamaya yönelik çalışmalarına devam etmişlerdir. Ayrıca, 2015 yılı çalışmalarımızda bakanlık temsilcisi olarak görev yapan Neşe Taşdemir’e çalışmalar boyunca sağladığı kolaylık ve
katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

birlikte bütüncül olarak anlaşılmasını sağlayacak veriler elde etmek. Söz konusu yapıların tartışmalı olan stratigrafik konumlarını tespit ederek 2. tabaka
ile olan ilişkilerini anlamaya çalışmak.
Yeni açılacak açmalar aracılığıyla höyüğün az bilinen en üst evreleri hakkında daha fazla veri elde etmek.

KAZI ÇALIŞMALARI ve BULUNTULAR
15L Açması
Höyük yüzeyine yakın dolgular tarım faaliyetleri nedeniyle büyük ölçüde
tahrip olmuştur. Bu sebeple höyüğün terk edilmesinden hemen öncesindeki
süreci yansıtan dolgular (M.Ö. 5800/5700) höyüğün yalnızca bazı kesimlerinde, yer yer korunmuş halde ele geçebilmektedir. Korunmuş olan kısımlar bir
bütünlük sergilemeyecek oranda mimari öğe içermektedir. Fakat bu düzlemlerden açıldığını bildiğimiz bazı çukurlar daha alt tabakaları kısmen tahrip etmiş olsa da ait oldukları dönemle ilgili çanak çömlek ya da yontmataş aletler
gibi önemli maddi kültür kalıntıları içermektedir. Höyükte M.Ö. 5800/5700
tarihlerinde yaşayan insanlardan arta kalanların büyük kısmı bu çukurlardan
ve az miktarda korunmuş mimari kalıntılardan bilinmektedir. Dolayısıyla
yeni açılan 15L ve 15I açmalarında elde edilen ilk bulgular tahribat çukurları
ve kısmen korunmuş mimari kalıntılardan ibarettir.
Yüzey toprağının kaldırılmasının ardından 15L açmasında farklı boyutlarda ve derinliklerde tahribat çukurları tespit edilmiştir. Özellikle açmanın
kuzeydoğu kesiminde tespit edilen büyük çukur önceki yıllarda 15K ve 16L
açmalarında tespit edilen çukurun devamı niteliğindedir. Bu ölçekteki çukurlar daha önceki yıllarda kazı alanının farklı kesimlerinde de tespit edilmiştir.
Çanak çömlek parçaları ile hayvan kemiği kalıntılarının yoğun miktarda ele
geçirildiği bu çukurlar tek bir seferde kazılmış ve doldurulmuş çukurlar değildir. Aynı noktanın birden fazla kez kazılıp doldurulmasıyla oluşmuşlardır.
Dolayısıyla çukur dolgularında dönemsel olarak farklı arkeolojik malzemelerin bir arada ele geçme olasılığı yüksektir.
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Diğer bir tahribat çukuru ise kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanarak açmayı ikiye bölmektedir. Yaklaşık 0.70 metre genişlikteki tahribat çukuru açmanın genel dolgusundan farklı olarak yumuşak ve koyu renkli bir dolguya
sahiptir. Sözü edilen tahribat çukurunu sınır olarak kabul edersek, açmayı
güney ve kuzey olarak iki bölümde ele almak uygun olacaktır. Güney kesimde taş döşeme üzerine çamur sıvanarak inşa edilmiş 15L-SB1 numaralı fırının
yer aldığı bir yaşam düzlemi tespit edilmiştir (Resim: 2). Doğu-batı uzantılı
fırının doğu kısmı sonradan açılmış, etrafı küçük taşlarla çevrelenmiş bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. Fırın tabanı doğu yönde alçalan bir eğime
sahiptir. Bu nedenle ağız kısmı çukur tarafından tahrip edilmiş kısımda olmalıdır. Yaklaşık 0.70x0.50 m. boyutlarındaki fırının döşemesinde küçük çakıl
taşları kullanılmış, döşemenin üzeri sarımsı renkte kil katkılı çamurla sıvanmıştır. Fırın döşemesini oluşturan taşlar arasında bir adet obsidiyen dilgi ele
geçirilmiştir. Fırının çevresindeki buluntular, ortaya çıkan küçük taş öbekleri,
sürtmetaş aletler ve olasılıkla pişirme çukuru olarak kullanılmış tabanı çakıl
döşeli, yaklaşık 0.40 m. çapta bir çukur bu alanın pişirme odaklı işler için kullanılmış olabileceğine işaret etmektedir. Tespit edilen yaşam düzlemi yukarıda sözü edilen tahribat çukuru tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
Açmanın kuzey kesiminde ise bu yaşam düzlemiyle doğrudan bağlantılı olabilecek herhangi bir düzlem ya da dolguya rastlanmamıştır. Tahribat çukurunun kuzeyinde, açmanın orta kesimine yakın bir konumda ortaya çıkan taş
öbeğinin ise herhangi bir mimari öğeye ait olup olmadığı anlaşılamamıştır.
Açmanın güney kesiminde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında yukarıda
sözü edilen 15L-SB1 numaralı fırının yer aldığı yaşam düzlemi belgelenerek
kaldırılmış, bir alttaki yaşam düzlemine ulaşılmıştır. Bu düzlemde muhtemelen Son Neolitik Döneme tarihlenen 3. Tabakaya ait yapı kalıntıları ortaya
çıkartılmış; önceki kazı sezonlarında 16L açmasının güneybatı köşesinde gün
yüzüne çıkarılan BJ mekânının batı devamı 15L açmasında takip edilebilmiştir (Resim: 3). Bu kesimde yapının yaklaşık 0.50 m. genişlikteki kuzey duvarının yaklaşık 2.50 metre uzunluğa sahip olduğu anlaşılmıştır. Köşe yaparak
güneye dönen duvar, yapının büyük ölçüde güney kesimdeki kazılmamış
dolguların altına doğru uzandığını göstermiştir. Dolayısıyla açmanın güney
kesiminde mekânın yalnızca 2.00x0.50 metrelik dar bir kısmı kazılabilmiştir.
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Kazılar sırasında iki adet kemik alet dışında mekân içerisindeki dolguda başka buluntuya rastlanmamıştır. Mekânın taban seviyesine ulaşılamadan kazı
sezonu sona ermiştir.
BJ mekânının hemen kuzeyinde açık alan olarak kullanıldığı anlaşılan kesimde ise bir adet alt öğütme taşı ile gövde kısmından ağız kısmına dek tahrip
olmuş, büyük ölçüde dip kısımları korunmuş bir çömlek ele geçirilmiştir. BJ
mekânının kuzey duvarına sonradan eklendiği anlaşılan tek taş dizisinden
oluşan duvar söz konusu açık alanı batıdan sınırlamaktadır. Dolayısıyla açık
alan, doğrudan BJ yapısıyla bağlantılı olmalıdır. Bu tür bağlantılar açık alan
faaliyetleri ile mekân kullanımı arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından oldukça önemlidir.
Diğer bir önemli durum ise 15L açmasında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 2. ve 3. Tabakalar arasındaki ilişkilerin stratigrafik açıdan daha anlaşılabilir bir hal almış olmasıdır (Resim: 3). Kazı çalışmalarının sonucunda
gelinen noktada yaklaşık aynı kotta olmalarına karşın açmanın kuzey kesimi
ile güney kesimi arasında stratigrafik olarak bir farklılık olduğu anlaşılmıştır.
Kuzey kesimde tespit edilen taş öbeği ve onunla ilişkili olduğu anlaşılan küllü dolguların güney kesimde muhtemelen 3. Tabakaya ait dolguların üzerine
çıktığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuzeyde ele geçen buluntuların güney kesimdeki bir üst düzlemde tespit edilen fırının (15L-SB1) bulunduğu açık alan
ile çağdaş olması gerekmektedir.

15I Açması
Bu yıl kazısına başlanan 15I açmasında 15L açmasında olduğu gibi ilk olarak tahrip olmuş kültür dolguları ile karşılaşılmıştır (Resim: 4). En üst seviyelerde sarımsı sert bir dolguyu sonradan bozduğu anlaşılan küllü ve yumuşak
dokulu dolgular ortaya çıkartılmıştır. Açmada karşılaşılan ilk sabit buluntu
açmanın güneyinde tesit edilen 15I-SB1 numaralı oval biçimli bir taş döşemedir. Taş döşemenin kuzeyinde yaklaşık 1.50 metre çapında 15I-SB2 numaralı
çukur ortaya çıkartılmıştır. Bunlar dışında hangi amaçla inşa edilmiş olduğu
tam olarak anlaşılamayan yaklaşık 0.70 m. çapındaki döşemenin çevresinde
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herhangi bir yapı öğesi tespit edilmemiştir. Döşeme ve sarımsı renkli sert bir
dolgu ile temsil edilen tabakanın kaldırılmasının ardından, açmanın güney
kesiminde sürtme taş aletlerin yoğun olarak ele geçtiği bir düzlem tespit edilmiştir. Sürtme taş aletlerin yanı sıra boynuz alet ve iki adet tek vurma düzlemli obsidiyen çekirdek de bu düzlemden ele geçen buluntular arasındadır
(Resim: 5). Bu düzlemde açıldığı anlaşılan 15I-SB3 numaralı çukurun içerisinden de benzer sürtmetaş aletlerin yanı sıra bir adet obsidiyen mızrak ucu
ele geçirilmiştir. İçerdiği buluntular açısından oldukça önemli olan bu yaşam
düzlemi anlaşıldığı üzere 2013 yılında 15J açmasının kuzey kısmında ortaya
çıkartılan BY mekânının kuzey yarısını bulmayı hedeflediğimiz alanda yer
almaktadır. Muhtemelen buluntuların ele geçirildiği düzlemin oluşturulması
amacıyla BY mekânının kuzey kısmı tahrip edilmiştir. Buluntuların ele geçirildiği düzlemin 2. Tabakanın hangi evresine ait olduğunu söylemek şu an
için güçtür.
Gerekli belgeleme çalışmalarının yapılmasının ardından yukarıda sözü
edilen, buluntu yoğunluğu açısından zengin yaşam düzlemi kaldırılarak 2.
Tabakanın daha eski evrelerine ait yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. Ortaya çıkan
yapı kalıntılarından ilki açmanın batı sınırına yakın bir kısımda ortaya çıkan,
güneydoğu-kuzeybatı yönde uzanan, 0.60-0.70 metre genişlikte SB5 numaralı
subasman duvarıdır (Resim: 4). Söz konusu duvar, sonradan açılan yaklaşık
1.50 metre çapındaki bir çöp çukuru tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Bu
duvarın CS olarak adlandırılan yapının batı duvarına hafif bir aks kaymasıyla yaslandırılarak/eklenerek inşa edilmiş olduğu görülmektedir. CS mekânı,
SB5 numaralı duvarın doğusunda, kuzey ve batı duvarları günümüze dek korunagelmiş, doğu duvarı ise tahrip olmuş bir mekândır. Mekânın güney bölümünün üzerine BY yapısı inşa edilmiş olduğundan 2015 yılı kazı sezonunda
mekânın yalnızca kuzey bölümü kazılarak ortaya çıkartılabilmiştir (Resim:
6). Kazılabilen kesiminde CS mekânının kuzey duvarına yakın bir konumda
dağınık kerpiç sıva döküntüleri ve ufak boyutlu çakıl taşları tespit edilmiştir
(15I-SB6). Bu kalıntıların olasılıkla tahrip olmuş bir fırına ait olduğu düşünülmektedir. Ancak sıva kalıntıları ve çakıl taşlarının karmaşık bir biçimde ele
geçmiş olması bu kalıntıların bir fırına ait olma olasılığına kuşkuyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Bir fırına ait olmasa da döküntü kerpiç sıva kalın-
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tıları ve çakıl taşları mekânın kuzey kesiminde tam olarak tanımlanamayan
bir yapı öğesinin varlığını kanıtlar niteliktedir. Bu öğenin batısında, mekânın
kuzeybatı köşesinde sürtme taş aletlerin yoğunlaştığı toplu halde buluntular
ele geçmiştir (Resim: 7). Mekânın kuzey duvarı üst evrede açılan 15I-SB3 numaralı çukur tarafından kısmen tahrip edilmiştir.
CS mekânının kuzey duvarı ile SB5 numaralı duvarın kuzeyinde olasılıkla
bu duvarlardan devrilmiş yıkıntı taş yığınları tespit edilmiştir. CS mekânının
kuzeyinde, mekânın dışında, yıkıntı taşların arasında seviye indirme çalışması sırasında tahrip olmuş biçimde bir bebek mezarı tespit edilmiştir (TP’15
SK 94). Gömüye ait dağılmış kalıntılar yakın çevresinden ve çevre toprağın
kuru elekle elenmesi yardımıyla topraktan elde edilmiştir. Bu elemeden biri
yumuşakçadan diğeri taştan iki boncuk ele geçirilmiştir.
Kazı çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren açmanın kuzey bölümünde güney kesimin aksine pek fazla yapı kalıntısı ile karşılaşılmamıştır.
Bu durum, kuzey kesimde ikinci tabakanın üst evrelerine ait yapı kalıntılarının büyük oranda tahrip olduğunu göstermektedir. Bu sebeple kuzey kesimde doğrudan ikinci tabakanın alt evrelerine ait dolgulara ulaşılması öngörülmektedir. Kazı çalışmalarının son günlerinde kuzey kesimde fırın tabanı
kalıntılarına rastlanmış, fakat kazı sezonunun son bulması nedeniyle gerekli
konservasyon işlemlerinin ardından önümüzdeki sezon kazısı yapılmak üzeri toprak ile örtülmüştür.

16I Açması
16I açmasının batı kesiminde birbirine eklenerek inşa edilmiş yapılardan
oluşan bir yapı kompleksi yer almaktadır. 2015 yılı kazı çalışmaları ağırlıklı
olarak burada bulunan mekânlarda yürütülmüştür (Resim: 8).
Yapı kompleksinin kuzeydoğusunda, açmanın kuzey sınırında CU mekânı
yer almaktadır. Bu mekânın doğu kısmı tamamen tahrip olmuş, kuzey kısmı
ise kazılmamış dolguların altında kalmaktadır. Mekânın doğu-batı aksta uzanan güney duvarı, batıdan kuzeye dönerek “L” biçiminde köşe yapmaktadır.
Taş subasman duvarın genişliği yaklaşık 0.80 metredir. Yapının batısına ekle-
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nerek inşa edilmiş CK ile CN, CO, CP ve CR mekânları bulunmaktadır. Bunların güneyinde ise AA, CL, CM ve CT mekânları yer almaktadır (Resim: 8).
Kuzey ve batı kesimleri kazılmamış dolguların altında kaldığı için yapı
kompleksinin tamamının nasıl bir gelişim/değişim süreci geçirdiği hakkında
kesin yargılara varmak mümkün değildir. Fakat yapı kompleksinin 16I açması sınırları içerisinde kalan kısımlarında bu yıl yürütülen kazı çalışmaları
sırasında oldukça önemli bulgular elde edilmiştir.
CU mekânındaki temizlik çalışmaları sırasında mekân içerisinin yıkıntı
molozu ile dolmuş olduğu anlaşılmıştır. Mekânın önümüzdeki yıllarda kazılması hedeflendiği için temizlik çalışmasının ardından bu alandaki kazı
çalışması sonlandırılmış, yukarıda sözü edilen CU dışındaki mekânlarda çalışılmıştır.
CK mekânı, CU’nun batı duvarı ile daha batıdaki depolama birimi olarak
kullanılmış hücre biçimli bölmelerden oluşan yapı donanımı arasında kalan
mekândır. Mekânın kuzey kısmı kazılmamış olan 16H plankaresinde kalmaktadır. Kazılan kesimde CK mekânı 1.60x1.40 metre boyutlarındadır. Mekânın
doğusunda, CU’nun batı duvarına yaslanır durumda dikey vaziyette duran
bir kerpiç bloğu parçası ile mekânın ortasına yakın bir konumda taş ve kerpiç
bloğu ile yapılmış bir yapı öğesi tespit edilmiştir. Bu öğrenin belli bir kullanım amacına yönelik mi inşa edildiği yoksa döküntü mü olduğunu söylemek
mümkün değildir. Fakat batıda bulunun depolama birimi ile ilişkili bir öğe
olması muhtemeldir. Çalışmalar sırasında mekân içerisindeki döküntü taşlar
temizlenmiş fakat taban seviyesine ulaşılmamıştır.
CK mekânının batısında 0.65x0.65 metre boyutlarda hücrelerden oluşan
dört bölümlü (CN, CO, CP, CR) bir depolama birimi tespit edilmiştir (Resim:
9). Bölümlendirme tek dizi orta boy taşlardan oluşan bir duvar ile yapılmıştır. Her hücrenin tabanı çamur sıvalıdır. Çamur sıvanın defalarca yenilendiği
gözlenmiştir. Taban seviyesinde korunmuş olan depolama biriminin duvarları ve üst yapısıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kuzeydeki
hücrelerin bir kısmı kazılmamış dolguların altında kalmaktadır. Depolama
birimi olarak kullanıldığı düşünülen hücrelerde herhangi bir buluntu ele
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geçmemiştir. Hücrelerin içerisinden elde edilen toprak, sulu elek yöntemiyle
elenmiş ancak bitki kalıntısına rastlanmamıştır. Depolama biriminin batısında, açma batı sınırına yakın konumda çeşitli sürtmetaş aletler ve boynuz ele
geçirilmiştir.
CK mekânını güneyden sınırlayan duvar, CU’nun güneybatı köşesine yaslandırılarak inşa edilmiştir. Batıya doğru yaklaşık 3.00 metre uzanan duvar
yaklaşık 0.50 metre genişliktedir. İki dizi taş ile inşa edilmiş olan duvar yaklaşık 0.70 metre yükseklikte korunmuştur. Söz konusu duvar CK ile batısındaki
depolama birimini CM ile CL mekânlarından ayırmaktadır. Aynı zamanda
CK ile CM-CL mekânları tarafından ortak olarak kullanılmaktadır.
CK mekânı ve depolama biriminin güneyinde, yukarıda bahsedilen duvarla ayrılan CM, CL, CT ve AA mekânlarının bulunduğu bir yapı yer almaktadır. Yapının doğu duvarı CU duvarının güneybatı köşesine yaslandırılarak
inşa edilmiştir. Kuzey-güney aksta uzanan yaklaşık 0.60 metre genişliğindeki
taş subasman duvar AA mekânının bulunduğu kesimde doğuya doğru çıkıntı yaparak alkov oluşturacak biçimde inşa edilmiştir. Alkovun güneyinde
batı yöne uzanan duvar 15I açmasındaki kazılmamış dolguların altına devam
etmektedir (Resim: 8).
Güneydeki AA mekânının boyutları yaklaşık 2.30x1.40 metredir. Kazı çalışmalarının ilk günlerinde mekânın yıkıntı molozuyla dolu olduğu anlaşılmıştır. Moloz içerisinde çoğunluğunu öğütme taşlarının oluşturduğu devrik
taşlar ile yoğun miktarda karbonize tohum/bitki kalıntıları bulunmaktadır.
Mekânın batı kesiminde yoğunlaşan dağınık biçimde bulunan öğütme taşlarının arasında bir adet taştan yapılmış kadın heykelciği ele geçirilmiştir (Resim: 10). Moloz içerisinde bulunduğundan dolayı heykelciğin mekânla olan
bağlamı sorunludur. Heykelcik gözenekli volkanik bir kayaçtan yapılmış, ön
yüzü işlenmiş, arka kısmı ise doğal olarak bırakılmıştır. Yaklaşık 0.20 m. yüksekliğindeki heykelciğin ön yüzünde çizi/kazıma yöntemiyle kolları göğüs
altında birleştirmiş steotopik özelliklerde bir kadın betimlenmiştir. Baş kısmında ağız ve gözler belirtilmemiş, burun ise hafif bir çıkıntı ile gösterilmiştir.
Heykelciliğin ele geçtiği kesimde alt öğütme taşı ve küresel formlu bir havan
ele geçmiştir (Resim: 11).
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Mekândaki molozun kaldırılması sırasında dolgu içerisindeki yanmış
bitki kalıntısı ile kerpiç sıva döküntüsü yoğunluğunun arttığı gözlenmiştir.
Molozun kaldırılmasının ardından mekânın doğu yöne çıkıntı yapan alkov
kısmında bir siloya ait kerpiç sıva kalıntıları tespit edilmiştir. Duvara bitişik
olarak inşa edilmiş, muhtemelen dörtgen forma sahip silo, yapının yıkılması
sırasında büyük ölçüde tahrip olmuştur (Resim: 12). Yapının yıkıldığı sırada
silonun arpa ya da buğday ile dolu olduğu, kerpiçten inşa edilmiş silonun
yıkılmasıyla birlikte tahılların etrafa saçıldığı ve kısmen silonun kerpiç yıkıntısı arasında kaldığı tespit edilmiştir. Farklı derecelerde ısıya maruz kaldığı
anlaşılan tahılların bir kısmının kavuz ve sap kısımları da dahil olmak üzere
silonun duvarlarına yapışarak korunduğu gözlenmiştir. Silonun bulunduğu
kesimde biçim olarak arpa/buğdaya benzer tahılların yoğunlaşıyor olmasına
karşın mekânın diğer kısımlarında oldukça yoğun miktarda yanmış karaburçak taneleri ele geçirilmiştir. Öyle ki bazı kısımlarda toprak ve yanmış tohumları birbirinden ayırmaya yarayan sulu elek yöntemine gerek duyulmaksızın
tahıl taneleri toplanabilmiştir.
Silonun güneydoğusunda, mekânın doğu duvarına bitişik olarak inşa
edilmiş bir yapı donanımı yer almaktadır. Yassı yatay bir taşın dikey biçimde
yerleştirilmiş yassı taşlar ile çevrelenmesiyle oluşturulan öğenin batısında ise
büyük baş hayvana ait işlenmiş kürek kemiği ele geçirilmiştir (Resim: 12).
Kürek kemiğinin üzerinde yanmış karaburçak taneleri tespit edilmiştir. Söz
konusu buluntunun kürek vazifesi gören bir alet olarak kullanılmış olduğu
açıktır. Bu buluntuların yanı sıra mekânın farklı noktalarında havan eli, ezgi
taşı, vurgu taşı, obsidiyen mızrak ucu ve işlenmemiş obsidiyen blok gibi çeşitli buluntular da ele geçirilmiştir (Resim: 13).
AA mekânı ile kuzeyinde bulunan CT mekânı arasında geçiş olduğu fakat
bir süre sonra bu geçişin taş duvar ile kapatıldığı anlaşılmaktadır.
AA’nın kuzeyindeki CT mekânı yaklaşık 1.50x1.20 m. boyutlarındadır.
Mekânın kuzeybatı köşesinde büyük bir alt öğütme taşı yer almaktadır. Duruş pozisyonu itibariyle söz konusu alt öğütme taşının in situ olmadığı anlaşılmaktadır. Mekânın taban seviyelerinde, AA mekânındakilerinin devamı
niteliğinde karbonize tahıl kalıntıları ortaya çıkmıştır. Karaburçak taneleri
yoğunluktadır.
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CL mekânı yaklaşık 0.50 metre genişlikte “L” biçimli bir duvar ile CT ve
CM mekânlarından ayrılmaktadır (Resim: 8, 14). Mekân boyutları yaklaşık
1.70x1.00 metredir. Mekânda depolama amaçlı kullanıldığı anlaşılan iki adet
çömlek ile bir adet silo tespit edilmiştir (Resim: 14). Mekânın güney duvarına
bitişik bir konumda bulunan yuvarlak biçimli silo diğer çömlekler gibi gövde kısmından ağız kısmına doğru daralan bir koni biçimindedir. İlk bakışta
çömleğe benzeyen silonun cidar kalınlığı çömlekler kadar incedir. Pişmemiş
kilden üretildiği için çömlekler kadar sağlam cidara sahip değildir; elle bastırıldığında ufalabilmektedir. Çömlekler ise dar ağızlı, geniş gövdelidir. Üzerlerinde herhangi bir bezeme görülmemektedir. Tümlenebilir vaziyetteki her
iki çömleğin içindeki toprağın sulu elek yöntemiyle elenmesinin ardından
yanmış tahıl kalıntıları elde edilmiştir. Bu durum çömleklerin işlevsel açıdan
silodan farksız biçimde kullanılmış olduğunu göstermektedir. Çömleklerin
yerlerinde sabit durması için zemine oturtuldukları kısımda taş destekler kullanılmıştır.
CM mekânı kazılabilen kısmında 1.60x1.60 boyutlarındadır (Resim: 8).
Batı kısmı kazılmamış dolgular altında kalsa da mekânın kuzeybatısında,
açma profilinin bulunduğu noktada köşe duvarı kısmen tespit edilebilmiştir.
Bu tespit mekânın çok az bir kısmının kazılmamış dolgular altından kaldığını
göstermektedir. Diğer mekânlarda olduğu gibi CM mekânında da olası yangın izlerine rastlanmıştır. Mekân içerisinde dağınık halde doğu-batı doğrultulu yanmış ahşap kalıntıları ortaya çıkartılmıştır. Ahşap kalıntıları büyük bir
olasılıkla yangın sonucu çökmüş olan üst örtüye aittir. Ahşap kalıntılarının
kaldırılmasının ardından mekânın farklı noktalarında yanmış karaburçak kalıntıları tespit edilmiştir. Bu mekândaki buluntu yoğunluğu diğerlerine kıyasla çok daha azdır.
CM mekânının güneyinde, AA mekânının batısında, açmanın batı sınırındaki 15I açması profiline denk gelen kısımda olasılıkla yapıya sonradan eklenmiş 16I-SB8 numaralı bir yapı donanımı tespit edilmiştir. Bu kısımda açığa
çıkartılan sarı/turuncu renkli çamur sıva kalıntıları söz konusu yapı donanımının bir fırın olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Üst üste birden fazla
ince katmanlar halinde olduğu gözlenen çamur sıvanın defalarca yenilenmiş
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olduğu anlaşılmıştır. Bu özellik önceki yıllarda yerleşmenin farklı noktalarında ortaya çıkartılan fırınlarla benzerlik göstermektedir. Fakat bu yıl açmanın
kuzey kesiminde tespit edilen dört bölümlü silonun da benzer biçimde çamur
sıvalı olduğu görülmüştür. Bu sebeple 16I-SB8 numaralı donanımını tanımlama şu an için mümkün değildir. Kazısı yapılmamış dolgular altında kalan
batı kesimi de kazıldıktan sonra söz konusu öğenin ne amaçla inşa edildiği
daha net bir biçimde anlaşılabilecektir.
Yukarıda değinilen mekânların kazısına önümüzdeki yıllarda devam edilmek üzere 2015 yılı kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. Tekrar çalışılacak olan
mekânların üzeri jeotekstil ile örtülüp toprakla kapatılmıştır.

DİĞER ÇALIŞMALAR
2015 yılı kazı çalışmaları sonucunda elde edilen toplam 20 adet envanterlik, 181 adet etütlük eser Niğde Müzesi’ne teslim edilmiştir. Ele geçirilen
tüm ufak buluntuların fotoğrafı çekilmiş, çizimine gerek duyulanların ise 1/1
ölçekli çizimleri yapılmıştır. 2013 yılı kazı sezonuna ait etütlük eser niteliğindeki tümlenmemiş sekiz adet tümlenebilir çömlek üzerinde çalışılmış, bunlardan dört adedi tümlenmiş ve müzelik eser olarak envantere alınarak Niğde
Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 15).
Kazı sezonu boyunca alınan toprak örnekleri sulu elekten geçirilmiş (flotation), toprak içerisinde bulunan karbonize olmuş tohum ve ahşap kalıntıları
tür tayinleri yapılabilecek biçimde düzenlenerek laboratuvarda incelenmeye
hazır hale getirilmiştir.
Çanak çömlek uzmanı Martin Godon, bu yılki çalışmalarını ağırlıklı olarak 3. Tabaka çanak çömleği üzerinde yoğunlaştırmıştır. 2015 yılında ele geçen
çanak çömleğin yanı sıra, müzeden teslim alınıp tümleme işlemi tamamlanan
çanak çömleğin de çizim ve belgeleme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Pam Crabtree, 15J ve 15K açmalarında 2013 yılında ele geçen 2. Tabakaya
ait hayvan kemikleri, Douglas Campana ise yine bu açmalardan ele geçen 2.
Tabaka kemik aletleri üzerindeki çalışmalarına bu yıl da devam etmiştir.
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Bu yılki antropoloji çalışmaları kapsamında açmalardaki çeşitli kısımlardan ele geçirilen izole insan kemikleri ayrı ayrı toplanarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca açmalardaki çeşitli toplama birimlerine ait hayvan kemikleri
arasından ele geçirilen izole insan kemikleri de numaralanarak kayıt altına
alınmıştır. Geçtiğimiz yıl insan kemik örneklerinden C 14 tarihlemesi yapılabilmesi için hazırlanmış olan kemik örnekler yurt dışındaki radyokarbon
laboratuvarında gönderilmişti. Bunlardan elde edilen sonuçlar (6 adet) Tepecik-Çiftlik radyokarbon veritabanına eklenmiştir.
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) çalışmaları kapsamında önceki yıllarda çizilen 1/20 ölçekli mimari plan paftalarının dijital ortama aktarılmasına devam
edilmiş, dijitalize edilen çizimlerin tabakalara göre sınıflandırılmasına başlanmıştır. Aynı zamanda yerleşmede tespit edilen mezarların dijital ortama
aktarılmasına da devam edilmiştir. Gerçek zamanlı kinematik GPS cihazı aracılığıyla höyük topografyası öncekinden daha hassas ölçülerle dijital ortamda tekrardan çizilmiş, açmaların hassas coğrafi koordinatları belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra havadan görüntüleme aracıyla elde edilen hava fotoğrafları
dijital ortamda koordinatları tespit edilerek rektifiye edilmiştir.
Yüksek lisans öğrencilerinden Tuba Günaydın’ın tez çalışması kapsamında 2000 yılından bu yana ele geçen tüm yassı balta ve keser tipi sürtmetaş
aletler Niğde Müzesi deposundan teslim alınarak tekrar fotoğraflanmış ve gerekli görülenlerin 1/1 ölçekte çizimleri yapılmıştır. Belgeleme işlemi tamamlanan buluntular tekrar Niğde Müzesi’ne teslim edilmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Bu yıl kazılmaya başlanan 15I ve 15L açmalarında höyük yüzeyine yakın
konumdaki tahrip olmuş ikinci tabaka dolgularında çalışılmıştır. 15L açmasında höyük eğimi nedeniyle 2. Tabaka yapı kalıntılarının 15J ve 15K açmalarındaki gibi iyi halde korunmadıkları gözlenmiş, açmanın güney kesiminde
ikinci tabaka dolgularının neredeyse tamamen yok olduğu ve bu sebeple doğrudan 3. Tabaka yapılarına ulaşıldığı anlaşılmıştır (Resim: 3).
Benzer durum kısmen 15I açması için de geçerlidir. 15I açmasının güney
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kesiminde 2. tabakaya yapı kalıntılarıyla karşılaşılmış, lakin bunun aksine
açmanın kuzey kesiminde ikinci tabakanın büyük ölçüde tahrip olduğu anlaşılmıştır. 15I açmasının açılmasındaki amaçlardan biri 15J açmasında 2013
yılında açığa çıkartılan BY yapısının kuzey devamını bulmaktı. Fakat bu yılki
çalışmalar umulanın aksine yapının kuzey kesiminin tamamen yok olduğunu
göstermiştir. Bunun yerine BY mekânından daha eski yapı kalıntılarına ulaşılmıştır (CS mekânı) (Resim: 4, 6).
2015 yılı çalışmaları 2. tabaka yapılarının/dolgularının, höyüğün en yüksek kesiminden uzaklaştıkça tahribat oranlarının arttığını anlamamızı sağlamıştır. Kısacası höyüğün en yüksek kesimini oluşturan alanın dışındaki
kısımlarda olasılıkla ikinci tabaka yapıları 15J ve 15K açmalarındaki kadar
iyi korunmamış ya da yok olmuşlardır. Bu bağlamda 2015 yılı çalışmaları 2.
Tabaka yerleşmesinin kuzeyde 15I açmasının kuzeyi kesimi, güneyde ise 15L
açmasının güney kesimiyle sınırlandığını göstermiştir.
2015 yılı çalışmaları 16I açmasındaki yapıların 2. Tabaka ile ilişkili olmadığını, 2. Tabakadan daha eski bir döneme yani M.Ö. 6000’den öncesine ait olduklarını kesinleşmiştir. Yapıların kuvvetli bir yangın sonucu yıkılmış oldukları anlaşılmıştır. Yapı içlerine inşa edilmiş depolama birimleri ve çömlekler
ortaya çıkartılan mekânların büyük ölçüde depolama amaçlı kullanıldıklarını
göstermektedir. Yapıların geçirdiği yangın sonucu silo ve çömleklere depolanmış halde yoğun miktarda yanmış bitki kalıntıları (arpa/buğday, karaburçak) ele geçmiştir. Tahıl depolama amacıyla kullanılan bu mekânlarda tahıl
öğütme işlerinde kullanılan çok miktarda çeşitli sürtmetaş alet ve öğütme taşı
ele geçmiştir.

KATKI BELİRTME
Bu proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 52349).
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Resim 1: Kazı alanının yukarıdan görünümü ve 2015 yılında çalışılan alan.

Resim 2: 15L açmasının güneyinde tespit edilen 15L-SB1 numaralı fırın ve onu tahrip eden taş çevrili çukur (Ölçek 0.50 m.).
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Resim 3: 15L açmasının sezon sonundaki durumu ve ortaya çıkartılan farklı tabakalara ait dolgular.

Resim 4: 15I açmasının kazı sonundaki hali.

Resim 5: 15L açmasının güneyinde toplu
halde ele geçirilen buluntular (Ölçek 0.10 m.).
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Resim 6: CS mekânı (Ölçek: 0.50 m.).

Resim 7: CS mekânında ele geçirilen sürtmetaş aletler (Ölçek 0.10 m.).
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Resim 8: 16I açmasında ortaya çıkartılan mekânların yukarıdan görünümü.

Resim 9: 16I açmasının kuzeyinde tespit edilen dört bölümlü depolama birimi (Ölçek 0.50 m.).
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Resim 10: 16I açmasındaki AA mekânında ele
geçirilen kadın heykelciği (Ölçek
0.03 m.).

Resim 11: 16I açmasındaki AA mekânında ele
geçirilen küresel formlu havan, havan eli ve yanmış bitki kalıntıları.

Resim 12: 16I açmasındaki AA mekânında tahrip olmuş silo, kürek kemiği ve sürtmetaş aletler
(Ölçek: 0.50 m.).

97

Resim 13: 16I açmasında bulunan AA
mekânında ele geçirilen buluntu
topluluğu.

Resim 14: 16I açmasındaki CL mekânı. Mekân
içerisinde bulunan çömlek ve siloların doğudan görünümü (Ölçek
0.50 m.).

Resim 15: 2013 yılı kazı sezonunda ele geçirilen 2. Tabakaya ait hayvan-insan-bitki kabartmalarıyla bezeli çömleğin 2015 yılında tümlendikten sonraki hali.
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2015 YILI PRİENE ÇALIŞMALARI
Hasibe İSLAM AKAT*
İbrahim Hakan MERT
Öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 2015 yılında Priene kazı ve araştırmalarına verdiği izin ve
destekten dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Priene’de 2015 yılı çalışmaları Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Ören yerindeki
çalışmalar, 03 Ağustos ile 11 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Roma Hamamındaki onarım, sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları ise
03 Ağustos’tan 23 Ekim 2015 tarihine kadar dört ay süreyle devam etmiştir. Priene 2015 çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere,
Uludağ Üniversitesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Frankfurt Üniversitesi, Leopold Werner ve Heinz Götze Vakıfları maddi kaynak sağlamışlardır.
Arkeolojik kazı ve araştırmaların bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert yürütmüştür. Çalışmalara Türkiye ve Almanya’daki değişik
kurum ve Üniversitelerden toplam 25 bilim insanı, öğrenci, uzman ve restoratör katılmıştır. Güllübahçe civarından ise 18 işçi çalıştırılmıştır.
Priene’de 2015 yılında kazı ve onarım çalışmaları yapılmıştır: 1. Athena
Caddesi teras duvarı; 2. Roma hamamı. Bu kampanya süresince Priene’de
gerçekleştirilen diğer çalışmalar ise: 3. Nekropol alanlarının ön araştırması; 4.
Agorada planlanan konservasyon ve anastylosis çalışmalarının ön hazırlığı;
5. Depo çalışmaları; 6. Küçük buluntu restorasyon ve konservasyon çalışma*

Hasibe İSLAM AKAT, Milet Müzesi Müdürlüğü, Didim, Aydın/TÜRKİYE.
Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
16059 Bursa/TÜRKİYE.
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ları; 7. Yeni ören yeri bilgi levhaları ve İngilizce ziyaretçi bilgilendirme broşürü baskısı. Aşağıda bu çalışmalar ayrı başlıklar halinde özetlenmektedir:
(Resim: 1)
1. ATHENA CADDESİ TERAS DUVARI KAZISI
Bu alandaki çalışmalar, buradaki duvarın ziyaretçiler için tehlike arz etmesinden dolayı Genel Müdürlüğümüzün isteği üzerine 2013 yılında başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda, bu amaçla duvara baskı yapan yaklaşık 4 metrelik bir dolgu tabakası alınmıştı. Bu yıl ise burada yapılan
çalışmalardaki amaç; iki eski açmanın arasında kalan dolgu toprağın alınması
ve böylece çalışma alanlarının birbirleri arasındaki bağlantının kurulmasıdır.
Ayrıca, eğer Genel Müdürlük ve Aydın Koruma Kurulu izin verirse, bu Hellenistik Dönem dükkanlarının, üzerlerinin modern bir çatı ile kapatılarak ziyaretçi danışma merkezi olarak düzenlenmesi de amaçlanmaktadır.
Bu yıl bu amaçlarla bu alanda Florian Schimpf yönetiminde Zeynep Yıldız
ve Tuncer Arslan’ın katılımıyla, AEG 36, AEG 31, AEG 30 ve AEG 37 açmalarında çalışmalar yürütülmüştür.
AEG 36 açmasının amaçlarından birisi, antik kentin E 13 insulasının güneyindeki teras yapısında Priene tarihinin farklı evrelerini gösteren bir “vitrin” oluşturmaktır. Diğer bir amaç ise, Athena Caddesi’ndeki teras duvarının oluşturduğu tehlikeyle ilgili problemi çözmektir. Açmanın batısında “U”
duvarının duvar tacına erişilmesinden sonra AEG 36 açmasındaki çalışmalar
tamamlandı. Buradaki çalışmalara 2016 yılında devam edilmelidir ve bu kapsamda “U” duvarının güney kısmındaki sıvalarda da restorasyon/konservasyon çalışmaları yapılmalıdır (Resim: 2).
AEG 31 açmasının AEG/E13 insulasında bu yıl sürdürülen kazı çalışmalarının devamında E ve R duvarları arasında kalan köşede AEG 30 ve 31 açmalarının dolguları 2011 yılında erişilen seviyeye kadar kazılmıştır. 2016 yılında
AEG 36’daki çalışmalara paralel olarak AEG 31’deki çalışmalar da E 13 insulasının güneyindeki oda sırasının iki mekânını açmak amacıyla devam ettirilmelidir. AEG/E13 insulasında bu yıl sürdürülen kazı çalışmalarının devamında E ve R duvarlarının arasında kalan köşede AEG 30 ve 31 açmalarının dol-
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guları 2011 yılında kazılan seviyeye kadar alındı ve AEG 30 açması da AEG
36 seviyesine kadar 10. seviyede daha da derinleştirildi. 2016 yılında AEG
36’daki çalışmalara paralel olarak AEG 30’daki çalışmalar da E 13 insulasının
güneyindeki oda sırasının iki mekânını açmak amacıyla devam ettirilmelidir.
AEG 37 açması R duvarının ve AEG 36 açmasının kuzeyindedir. Bu açmanın amacı, ortaya çıkartılan R duvarına oluşacak yamaç baskısını azaltmak ve
kışın oluşabilecek erozyon tahribatını azaltmaktır. 2015 yılında R duvarının
üst seviyesine kadar kazılmıştır.
2.

ROMA HAMAMI YAPI KISMI 2’DEKİ KAZI, ONARIM VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2.1. Arkeolojik Kazı Çalışmaları
Bu alanda yapılan kazı, onarım ve restorasyon çalışmaları 2014 yılında
başlamış, Hamam yapısının doğu tarafı geçtiğimiz yıl 4 ay süren bir çalışma
ile restore edilmişti. Arkeolojik kazı çalışmaları Doç. Dr. Axel Filges yönetiminde Miguel Ximenez, Jens Hajek ve Orhun Uğur’dan oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür. Bu yıl burada yapılan çalışmaların amacı ise, yaklaşık
3 aylık bir çalışma planı ile Hamam yapısının batı tarafındaki iki odası ile
kilisenin apsisinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarının tamamlanması ve sergilenmeye açılmasıdır. Bu amaç için 03.08.2015 tarihinde çalışmalara
başlanmıştır.
Hamam yapısının kuzey duvarında risk yaratan iki delik bulunduğundan
ve bu duvarın en yüksek seviyesinde yer alan taşların sağlam olmamasından
dolayı, duvarın iç tarafında RT 5 açması açılarak çalışmalara başlanmıştır.
Burada yapılan çalışmalarda, en üst tabakada, Wiegand’ın dolgu tabakası ile
karşılaşılmıştır. Ancak yaklaşık 2 metre derinleştikten sonra orijinal bir mermer ve harç ile yapılmış zemin bulunmuştur. Ayrıca burada yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan basamaklardan dolayı burasının antik zamanda
bir giriş olarak kullanıldığı da ortaya çıkmıştır. Böylece, o dönemde sokak
seviyesinin şimdikinden 1.5 – 2 metre daha yüksekte olduğu anlaşılmıştır.
Hamam yapısından daha geç bir tarihe tarihlenen kilisenin apsisinin, hamamın en batısı ile olan bağlantısını ve burada yaptığı değişiklikleri anlamak
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amacıyla ve kilisenin apsisinde bulunan oturma sıralarının restorasyonu için
RT 6 açması açılmıştır. Ayrıca bu açma ile, yapının en batısında, hamamın
orijinal döşemeleri ile karşılaşmak da amaçlanmıştır. Burada yapılan çalışmalarda, oturma sırasının hemen arkasında yuvarlak bir duvar ile karşılaşılmıştır. Bu durumda, İ.S. 5. yüzyılda, kilisenin yapım çalışmaları sırasında
hamamın batı duvarının ve burada bulunan 3 metre derinlikteki kemerin kaldırılıp yerine hamamın bir miktar içerisine girecek şekilde, oturma sıralarının
arka tarafına hafif yuvarlak bir plan gösteren yeni bir duvar yapılarak iki yapı
birbirinden ayrılmış olduğu sonucuna varılmıştır.
Yapının batısındaki apsis ve içine geçtiği hamamın duvarı arasındaki araştırmalar sürdürüldü. Bazilikanın doğusundaki oturma yerinin yüzeyi ortaya
çıktı. Apsis duvarının doğusundaki zemini bulmak için kazı o yöne doğru
yoğunlaştı ve dört buçuk metre kadar derinleştikten sonra buradaki kazı güvenlik gerekçesi ile durduruldu.
A odasının yüzeyindeki tonozlu yapıyı restorasyona hazırlama ve raporlama amacıyla yapı kompleksinin güney tarafındaki nişli bölgenin hemen
önünde RT 4 açma açılarak kazı çalışmasına başlandı. Bizans döneminde yapılmış olduğu düşünülen bir zeminle birlikte sonradan yapılmış mimari parçalar (duvarlar ve bir sütun parçası) ele geçirildi. Burası Bizans Döneminde
farklı bir amaçla (oda/giriş) kullanılmış olabilir. Yapının içi Wiegand döneminde koruma amaçlı taş ve toprakla doldurulmuş görünmektedir.
2.2.

Restorasyon Çalışmaları

Restorasyon Çalışmaları 3 Ağustos – 27 Ekim 2015 tarihleri arasında, Andreas Hoffschildt ve Gülberk Gizem Küçükosmanoğlu adlı mimarların gözetiminde yapılmıştır.
1.1.1 Hamam A Mekânı, Piskoposluk Kilisesi Apsis Duvarı ve Synthronon Bölümü
Apsis duvarı arkasındaki taş ve toprak dolgunun baskısını azaltmak ve
apsis duvarı stabilitesini arttırmak için apsis duvarının arkasında yeni bir
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harçsız duvar apsis duvarı seviyesi altından başlanarak örülmüştür (Resim:
3).

2.2.2 Kuzey Duvarı Uygulamaları
C mekânı duvar yüzeyinde özgün taş dokusuna uygun olarak, kireç harcı
ile örülerek tamamlama yapılmış duvar yapısının arkasındaki toprak dolgunun baskısını azaltmak için uygun bir eğim verilmiştir. B ve A mekânın iç
mekân duvarında temizlik işlemleri sonrası gerekli görülen derz boşluklarına
kireç harcı ile derz yapılarak onarım gerçekleştirilmiştir.
Kuzey Duvarı, B Mekânı-cephedeki geçiş açıklığı B mekânı cephesinde görülebilen praefurnium kalıntısı yanındaki duvar açıklığında sağlamlaştırma
çalışmaları yapılmıştır. Kuru duvar örgüsü yapılan bu kısmın duvar dış cidarında özgün yerinde korunagelmiş mermer kalıntıları ile bir merdiven strüktürünün restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Kuzey duvarı, B Mekânı-cephedeki
ateşlik elemanları ve duvar kalıntıları (praefurnium) cephede B mekânı batısına eklemlenmiş halde bulunan praefurnium ve duvar kalıntılarında temizlik
yapılarak çatlak ve derz aralarından bitki kalıntıları ve toprak temizlenmiştir,
kireç harcı ile gerekli görülen kısımlarında onarım gerçekleştirilmiştir.
A Mekânındaki bölümdeki duvarın dış cephe cidarından strüktürel olarak zayıf durumda olan bölümden 5 adet taş temizlik sırasında çıkartıldı ve
duvar yapısında tamamlama müdahalesi sırasında özgün konumlarına yeniden yerleştirilmiştir. Yeni duvar örgüsü yapılan bölümdeki taşlardan birinin
krom demir ile ankraj yapılarak taşın cephede görünmeyen yüzünden duvar
çekirdek kısmına mesnetlenmesiyle; duvar dış cidarının duvar yapısına zayıf olan bağlantısının güçlendirilmesi sağlanmıştır (Resim: 4). B Mekânındaki
duvarların üst yüzeylerinde kireç harcı ve küçük taşlar ile uygulama (capping) yapıldı. Duvarın onarılan cephe kısmı günlük rutin olarak ıslatılmış, bu
işlemin ardından nemli bir branda ile kapatılmıştır (Resim: 5). C Mekânındaki
duvar yapısında, onarım müdahalesi gerektiren ve hasar görmüş taşlardan
dolayı duvar örülerek tamamlama yapılmıştır. Restorasyonun kolay fark
edilmesi amacıyla duvar örgüsüne 3 cm içeriden başlanmıştır.
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2.2.3 Güney Duvarı Uygulamaları
Güney duvarının hamam batı yönündeki bitim yüzeylerinde temizlik işlemleri sonrası gerekli görülen derz boşluklarına kireç harcı ile derz uygulaması yapılmıştır. Duvar üst yüzeylerinde ise kireç harcı ve küçük taşlar ile
uygulama (capping) yapılmıştır.
Hamam A Mekânı batı tonoz bölümünde müdahale öncesi ve onarım sürecinde ahşap ve demir destek elemanları ile tonoz yapısında geçici önlem
alınmıştır (Resim: 6). Tonozun kemer biçiminde olan duvarın iç mekân yüzündeki strüktüründe, onarım yapılarak bu kısım sağlamlaştırılmış, çatlak
kısımların onarımları yapılmıştır. Tonoz açıklığı arkasındaki dolgunun baskısını azaltmak amacıyla duvardaki bu açıklığın arkasındaki zemin seviyesinden başlanarak tonoz açıklığı içine bir kuru duvar yapılmıştır. Bu duvarın
arkasındaki toprak ve taş dolgu uygun bir eğim ile düzenlenmiştir.
A mekânı Güney Cephesi üzerinde en batıda bulunan bu tonozun statik
açıdan zayıf olduğu düşünülen kısımlarına ahşap elemanlar kullanılarak destek yapılmıştır. Tonozun A odası içerisinde duvar iç cidarında bulunan kemer
yüzeyinden bitki ve toprak tabakası temizlenmiştir. Temizlik işleri ardından
hazırlanan harç ile Tonoz iç yüzeylerindeki çatlakların onarımı gerçekleştirilmiştir. Onarım sonrası ahşap destek elemanları yeniden konumlandırılarak tonozun kemer strüktürüne destek yapılmıştır. A Mekânının doğu tonoz
bölümünde tonoz açıklığı arkasındaki dolgunun baskısını azaltmak amacıyla duvardaki bu açıklığın arkasındaki zemin seviyesinden başlanarak tonoz
açıklığı içine bir kuru duvar yapılmıştır. Tonozun cephe açıklığı üst bitimi
hizasından itibaren duvar dış cidarında taş ve kireç harcı ile tamamlama uygulaması yapılmıştır. Cephede, taşların arasındaki harca şekil verilmiş, derz
uygulaması yapılmıştır (Resim: 7).

3. Nekropol Alanlarının Ön Araştırması
Priene antik kentinin nekropol alanları günümüze kadar sistematik olarak
hiç araştırılmamıştır. Bu alanların bilimsel yöntemlere uygun bir şekilde araştırılması için TÜBİTAK’a bir proje başvurusu hazırlanmaktadır. Proje başvu-
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rusunun hazırlık aşamasında 2015 yılı çalışmaları kapsamında kentin doğu ve
batı nekropollerinde bir ön araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Mert, Araş. Gör. Göknur Çetinkaya,
Araş. Gör. Buğra Kuru ile yine aynı üniversiteden lisans öğrencileri, Hasan
Cem Gülmez, Gamze Boy, Zeynep Yıldız ve Tuncer Arslan katılmışlardır. Söz
konusu araştırma 06-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalara, Doğu nekropollerinden, bugünkü ören yeri otoparkından
doğu kapısına doğru çıkan rampanın kuzeyinden başlanmıştır. Bu bölgede
kayaya oygu, lahit ve tonozlu mezar tiplerinden yaklaşık 40 adet mezar gözlemlenmiştir. Bu mezarların bir kısmının Antik Dönemde soyulduğu, iki adet
mezarın ise modern defineciler tarafından talan edildiği görülmüştür. Ancak,
halen daha açılmamış mezarlar mevcuttur (Resim: 8).
Batı Nekropolü’ndeki çalışmalar, şehrin batı kapısının hemen önünden,
kuzeye doğru açılarak başlamıştır. Burada bulunan mezar tipleri Doğuda görüldüğü gibi çeşitlilik göstermemekle birlikte, benzer bir şekilde birbirlerine
yakın, kümeler halinde görülmüştür. Buradaki mezarlar genellikle kayaya
oygu şekilde yapılmış, bir veya iki kenarında ise düzgün taş bloklar kullanılmıştır. Aynı zamanda arazide çok sayıda mezar kapağı olduğu düşünülen taş
bloklar bulunmuştur. Buradaki mezarların çoğu talan edilmiş olsa da, üzerinde hala kapakları bulunan, soyulmamış izlenimi veren mezarlar da bulunmaktadır. Batı Nekropolü’nde de yaklaşık 40 adet mezar izine rastlanmıştır.

4. Agora’da Planlanan Konservasyon ve Anastylosis Çalışmalarının Ön Hazırlığı
Bu alandaki çalışmalar, Prof. Dr. Ing. Alexander von Kienlin yönetiminde, Moritz Reinaecker MSc, Jonatan Anders can.arch. tarafından 17.08.
– 31.08.2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu çalışmaların amaçları ve
amaçlar doğrultusunda yapılan işler aşağıda özetlenmiştir.
Ayrıca bu alanda, (eğer izin verilirse) yapılacak olan restorasyon ve anastylosis çalışmalarına hazırlık olması amacıyla, taş ustası Daniel Schubert yönetimde, mimarlık öğrencisi Jonatan Anders’in yardımıyla ve 2 işçinin katılı-
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mıyla kutsal stoanın en batısında bulunan dükkanların içindeki ve önündeki
mimari bloklar (yaklaşık 50 adet) sistematik bir şekilde taşınarak bir taş deposu oluşturuldu. Böylece gelecek senelerdeki çalışmalarda kullanılmak üzere
bu bloklar hazır duruma getirildi (Resim: 9).

4.1. Agora’da Uygulanması Ön Görülen Konservasyon ve Didaktik Çalışmaları
ile İlgili Konsept Çalışması
Klessing Mimarlık bürosunun 2013 yılında hazırladığı alan yönetimi araştırmasını geliştirmek amacıyla Agora’daki yapılar ve alanların dökümantasyonu yapılmıştır. Bu dökümantasyonun amacı, bu temelde alanda uygulanacak konservasyon önlemleri ve didaktik düzenlemelerin hazırlıklarını yapmaktır.
Kutsal Stoa’nın batı bitişinde 3B-Laser Tarayıcı (Leica P20) yardımıyla batıdaki üç sütun aralığının ve dört odanın ölçüm ve taramaları yapılmıştır. Bu
ölçüm ve taramaların amacı, mevcut durumun dokümantasyonunu yapmak
ve hasarları ve bozulmaları haritaya işlemektir. ‘Kutsal Stoa’nın anlaşılabilirliğini iyileştirebilmek için bu bölümdeki yoğun ve karmaşık mimari blok
yığınlarının uzaklaştırılması ve ait oldukları yerleri kolay bilinen parçaların
tekrar yerlerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili çalışmalara
2015 yılı kampanyasında başlanmıştır. Bu çalışmalar esnasında duvar bloklarının yaklaşık yarısı (Kapı tarafındaki duvar blokları ve yan duvarların blokları) gruplara ayrılarak gelecek aşamada yerlerine yerleştirilmek üzere odaların içlerine düzenli bir şekilde istiflenmişlerdir.
Sütunlu cephe bölümünde batı bitişte üst yapıya ait blokların anastylosesini gerçekleştirmek için bazı krepis ve stylobat plakaları/blokları tekrar
düzenlenmelidir. Ortadaki sütun kaideleri üzerine başlıkları ile birlikte sütunlar yerleştirilebilir. Bu nedenle stoanın bu bölümü de görülebildiği kadarıyla taranmıştır. Daha düşük çözünürlükteki diğer bir taramayla tüm Agora
alanındaki (meydan, stoalar v. s.) çam ağaçlarının konumu/durumu belgelenerek burada kesilmesi gereken ağaçların listesi oluşturulmuştur. Bu bağlamda çok sayıdaki ağacın (yaklaşık 50 adet) ve maki türü bitki örtüsünün
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acilen kesilerek alandan uzaklaştırılması gerekmektedir, çünkü bunlar antik
kalıntıların bir çok yerinde ciddi zararlara yol açmaktadırlar. Aynı zamanda
bu işlemle halihazırda üzerindeki çalı/maki türündeki bitki örtüsü ve ağaçlardan dolayı anlaşılamaz durumda olan Agora meydanının anlaşılabilir hale
getirilmesi sağlanacaktır. Bu konuyla ilgili araştırma raporu ve kesilmesi gereken 31 Ağustos 2015 tarihinde ilgili kurumlara iletilmek üzere Milet Müze
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

4.2. “Priene’nin Roma Dönemi” Konulu Bir DFG (Alman Araştırma Cemiyeti)
Proje Başvurusu İçin Hazırlık Yapılması.
Diğer belgeleme ve dokümantasyon çalışmaları kent merkezinin yakın civarında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların amacı ise, Priene kentinin Roma
Dönemini konu alan bir DFG- (Alman Araştırma Cemiyeti) proje başvurusunu hazırlamaktır. Priene’de şimdiye kadar yürütülen arkeolojik araştırmalar
sürekli olarak kentin Klasik ve Hellenistik dönemlerine yoğunlaşmıştır. Son
zamanlarda kentin Bizans Dönemi de yoğun bir şekilde araştırma konusu
haline gelmiştir. Buna karşın Roma İmparatorluk Dönemi ise sistematik olarak araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Çalışma programının hazırlığı
olarak şimdiye kadar bilinen opus-caementitium tekniğindeki tüm yapılar
incelenmiş, halihazırda elde mevcut dokümantasyonları (bir çoğunun henüz
hiç bir belgeleme çalışması yapılmamıştır) ile karşılaştırılmış ve konuyla ilgili
yerinde mevcut tüm kaynaklar bir araya getirilmiştir. DFG- proje başvurusu
Frankfurt Goethe Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte (ortaklığında)
Braunschweig Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu konu
da tamamlayıcı bir proje başvurusu ise Priene kentinin arkeolojik araştırmalarında aynı şekilde önemli bir eksiklik olan Priene Nekropol alanları konusunda Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından TÜBİTAK’a yapılmıştır.

4.3. Agora’daki Yapıların Yayın Hazırlığı ile İlgili Son Araştırmaların Yapılması
Agora alanın kitap (monografi) olarak yayını ve iki makalenin hazırlığı ile
ilgili olarak bu alandaki kutsal stoa, apsis yapısı ve prytaneion yapılarında
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noktasal araştırmalar, ölçü kontrolleri ve fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır.
Kutsal Stoa’nın bir odasının da rölövesi çıkartılmıştır.

5. Depo Çalışmaları
Bu yıl Priene kazı evi deposundaki çalışmalar Lars Heinze, Marie Junghans, Benjamin Leukart, Anna Langgartner, Hasan Cem Gülmez, Gamze
Boy, Marcus Brückle ve Birgitta Schödel tarafından yürütülmüştür. Depo çalışmalarının yoğunluğunu, arazide yapılan kazı çalışmalarından gelen küçük
buluntuların depoya kabul edilmesi, temizlenmesi ve değerlendirilmesi ile
çizilip fotoğraflanarak belgelenmesi işleri oluşturmuştur.
Depoda, günlük işlerin yanı sıra, E13.9 açmasında yapılan kazı çalışmalarından ele geçen küçük buluntular değerlendirilmiş ve istatistikleri çıkartılmıştır. Bu çalışma sonucunda bahsi geçen açmadan gelen buluntuların en geç
İ.S. 2. yüzyıla ait olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç ışığında, E13.9
açmasının hemen yanında bulunan AEG 35/36 açmalarından gelen küçük
buluntuların Augustus Dönemine tarihlenmesi nedeniyle, bu iki açmanın olduğu bölgenin Antik Dönemde farklı fonksiyonlarda kullanılmış olabileceği
sonucuna varılmıştır.
Bu kampanyada depo ekibi tarafından aynı zamanda geçtiğimiz senelerde kazı çalışmalarının yapıldığı Gıda Pazarı çalışma alanlarından gelen
seramik buluntuların tanımlanması ve dijital olarak kaydedilmesi işi de yapılmıştır.

6. Küçük Buluntu Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Priene’nin 2015 yılı kampanyasında restorasyon laboratuarında, restoratör
Sedat Ariz tarafından, 144 adet pişmiş toprak seramik eser, 70 adet metal eser,
33 adet az pişmiş toprak tuğla eser, 12 adet cam eser, 8 adet taş eser ve 9 adet
bronz sikke olmak üzere toplam 231 adet eserin restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır. Eserlere öncelikle mekânik temizlik uygulanmış, gerekliği
görüldüğü hallerde kimyasal temizlik uygulanarak konservasyon önlemleri
alınmıştır.

108

Bütün konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra eserlerin fotoğrafları çekilmiş ve uygun paketleme yöntemi ile depoda uygun yerlere kaldırılmışlardır.

7. Yeni Ören Yeri Bilgi Levhaları ve İngilizce Ziyaretçi Bilgilendirme Broşürü
Baskısı
Priene ören yerinde 2015 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün ön gördüğü standartlara uygun ören yeri bilgilendirme levhalarının hazırlanıp dikilmesi çalışmaları kapsamında 5 (beş) adet yeni bilgilendirme panosu daha tamamlatılmıştır. Bu levhalar antik kentteki “Athena
Tapınağı Sondajı”, “Wiegand Moloz Yığını”, “Gıda Pazarı Alanı”, “Kutsal
Ev” ve “Roma Hamam Kompleksi”ne dikilmişlerdir (Resim: 10).
Priene ören yeri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına “el broşürü” şeklindeki yayınlarla da devam edilmiştir. Bu yılki kampanya kapsamında ise broşürlerin İngilizcesi hazırlanarak, basılmak üzere matbaaya teslim edilmiştir.

ZUSAMMENFASSUNG der ARBEITEN in PRIENE im JAHR 2015
Das Arbeitsprogramm bestand in der Kampagne 2015 aus sehr unterschiedlichen Projekten:
1. Öffentlichkeitsarbeit, 2. Abschluss der Konsolidierung und Restaurierung der kaiserzeitlichen Thermen, 3. Aufräumarbeiten und Schadensbeseitigung, 4. Geländebegehungen, 5. Archäologische Ausgrabungen, 6. Projektvorbereitungen und Vermessungsarbeiten, 7. Fundbearbeitung und Kleinfundrestaurierung.
In der Zeit vom 27.7. bis zum 12.9.2015 nahmen an den archäologischen
Forschungen 24 Wissenschaftler, Studenten und Fachkräfte teil, die Thermenrestaurierung unter der Betreuung von zwei Architekten dauerte vom 3.8. bis
zum 31.10.2015. Die Arbeiten wurden durch 18 einheimische Arbeitskräfte
unterstützt. Die türkisch-deutsche Teamarbeit wurde erfolgreich fortgeführt:
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Sowohl bei den Schnittaufsichten als auch im Depot arbeiteten gemischte
Gruppen.
Die Grabungsleitung übernahm die stellvertretende Direktorin des Milet-Museums in Balat, Frau Hasibe Akat Islam, der wir herzlich für viele Hilfestellungen und die ausgesprochen gute Kooperation danken möchten. Die
archäologischen Arbeiten wurden von Prof. Dr. I. Hakan Mert (Bursa) und
PD Dr. Axel Filges (Frankfurt am Main), die zur Bauforschung von Prof. Dr.Ing. Alexander von Kienlin (Braunschweig) und die restauratorischen von
Andreas Hoffschildt (Architekturbüro Klessing, Berlin) geleitet. Großer Dank
gebührt den Geldgebern (Generaldirektion Ankara, Uludağ Universität/Bursa, DAI Istanbul, Heinz-Götze-Stiftung, Leopold Werner-Stiftung, Freunde
und Förderer der Universität Frankfurt).

1. Öffentlichkeitsarbeit
Nachdem im Vorjahr gemeinsam mit dem Milet-Museum eine Besucherbroschüre in Türkisch und Deutsch erstellt worden war, konnte im Jahr 2015
auch eine englische Version an die Touristen ausgegeben werden. Darin werden knapp die wichtigsten Gebäude für Laien verständlich erklärt, aber auch
zwei verschiedene Besucherrundgänge vorgeschlagen.
An fünf Stellen im Stadtgebiet Prienes wurden neue Informationstafeln
aufgestellt, die ebenfalls dreisprachig, und mit Fotos und Zeichnungen versehen, wichtige Strukturen der antiken Stadt erläutern.

2. Abschluss der Konsolidierung und Restaurierung der kaiserzeitlichen Thermen
Dieses umfangreiche, in der Kampagne 2014 begonnene Projekt konnte
unter der Leitung von Andreas Hoffschildt und Gizem Gülberk Küçükosmanoğlu über einen Zeitraum von drei Monaten erfolgreich abgeschlossen
werden. Im Jahr 2015 wurde der gesamte westliche Teil und auch der Außenraum der Thermen zunächst gründlich gesäubert und Unmengen von Versturzsteinen umgelagert, in vier Grabungsschnitten archäologisch untersucht
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und anschließend sämtliche Wände, Nischen, Durchgänge und die sekundäre Verbindung zur Bischofsbasilika konsolidiert, neu verfugt, Fehlstellen
ergänzt und das Gebäude auf eine nun auch für Laien verständliche Weise
präsentiert sowie durch Herrichtung von Wegen besser zugänglich gemacht.
In den zum Teil sehr tiefen Grabungen wurden nicht nur die restauratorisch wichtigen Bereiche freigelegt, sondern auch Informationen zum Ursprungsbau sowie seinen Nachnutzungsphasen gewonnen. Vermutlich im
5./6. Jh. n. Chr. wurde eine Nische auf der Südseite durchbrochen und als
Durchgang zu einer Kapelle genutzt. Ein Raum im Norden konnte mitsamt
seiner Marmorinkrustationen an Boden und Wänden ergraben werden. Überraschend war der Nachweis einer Treppe nach außen in der Nordwand, die
auf einem sehr hohen Niveau ansetzt, was Überlegungen zur Erhöhung des
Straßenniveaus in der Spätantike klar bestätigt. In dieser Epoche war auch die
gesamte Westwand eingerissen worden, damit das Synthronon der Basilika
im Thermenraum A angelegt werden konnte. Die Mauern in diesem Bereich
gründen extrem tief, die noch ausstehende Datierung der zumeist keramischen Funde verspricht weitere Aufschlüsse zur Chronologie dieses zentralen
Gebäudes im Herzen der Stadt.
3. Aufräumarbeiten und Schadensbeseitigung
Die im Mykale-Gebirge frei lebenden Wildschweine sind seit dem Winter
2014/15 zu einer regelrechten Plage geworden. Die Tiere gelangen bis hinunter in das Antikengelände und zerstören kleinere Mauern. Ein Arbeitertrupp
hat über mehrere Tage diese Stellen aufgeräumt und die Mauern wieder hergestellt.
Ein hellenistisches Mosaik im sog. Heiligen Haus wurde an den Rändern
gefasst und die Oberfläche schützend abgedeckt. Im selben Gebäude wurde
herumliegende Steinblöcke geordnet und die Zugänglichkeit für die Besucher
verbessert.
Mehrere neuzeitliche Verbindungswege zwischen den Hauptobjekten des
Besucherinteresses wurden verdeutlicht und besser gangbar gemacht. Treppenanlagen wurden erneuert.
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Außerdem wurde das alte Wächtergebäude neben dem Grabungshaus
von Grund auf gereinigt und somit der unansehnliche Zustand zu Beginn der
zum Besucherparkplatz führenden Straße beseitigt.
4. Geländebegehungen
Unter der Leitung von Hakan Mert wurden die westliche und die östliche
Nekropole über drei Wochen begangen, erkundet und provisorische Pläne gezeichnet. Schon obertägig sind viele verschiedene Grabtypen auszumachen,
die Gesamtzahl der Gräber beträgt pro Nekropole momentan 40 Exemplare.
5. Archäologische Ausgrabungen
Neben den genannten Arbeiten im Bereich der Thermen und ihres direkten Umfeldes wurde am Nordrand des östlichen Teils der Athenastraße (Insula E13) die Ausgrabung des Vorjahres fortgesetzt. In diesem Bereich liegt
eine Ladenzeile hellenistischer Zeit, die wohl im 1. Jh. v. Chr. durch eine bis
zu 4 m hohe Verfüllung abgedeckt worden war. Damit wurde ein neues Niveau geschaffen, das der Ebene des Heiligtums der Ägyptischen Gottheiten
in den Insulae E13 und E 14 entspricht. In dieser gewaltigen Erdmasse sind
Unmengen von Keramik und Kleinfunden mit abgelagert worden. Dieses
Fundmaterial ist von großem Interesse für unsere Forschungen zur hellenistischen Keramik von Priene. Durch diese Ausgrabungen sind die beiden Läden
nun bis auf ca. 1 m noch anstehenden Eintrags ausgegraben, die Rückmauer
der Läden liegt fast ganz frei. Wichtig sind die neuen Beobachtungen für das
Verständnis der langen und abwechslungsreichen Bebauungsgeschichte im
Osten der Stadt.
6. Wiederaufbauvorbereitungen und Vermessungsarbeiten
In den nächsten Kampagnen sollen die Läden vollkommen freigelegt werden. Ein reversibles Schutzdach, das derzeit am Lehrstuhl für Baugeschichte
der TU Braunschweig entworfen wird, soll das Areal einst schützen. Dann
können in beiden Räumen an den Wänden Schautafeln angebracht werden,
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die weitere Informationen zur Geschichte Prienes und zu den seit dem 18.
Jahrhundert andauernden Forschungen zur antiken Stadt Priene, aber eben
auch zum Areal selbst vermitteln sollen.
Ein weiteres neu zu planendes Projekt sind Teilwiederaufbaumaßnahmen an der Heiligen Halle auf der Agora mit weiterer Umfeldgestaltung des
großen Freiplatzes. Unter der Leitung von Alexander von Kienlin wurde hier
mithilfe eines 3D-Rotations-Scanners die gesamte Agora eingemessen, besonders aber die vier westlichen Joche der Heiligen Halle. Zeitgleich wurde mit
Beräumungsarbeiten in dem Areal begonnen. Bei den deutschen Grabungen
von Wiegand aus dem späten 19. Jahrhundert wurden flächendeckend Steinlager aufgeschichtet, die dem heutigen Besucher ein Verständnis des nach
der Stadtmauer längsten Gebäudes Prienes extrem erschweren. Die Bauteile,
die zur Heiligen Halle gehören, wurden aufgrund der Unzugänglichkeit des
Bereiches, die Bagger oder andere motorbetriebene Geräte nicht zulassen, mit
einem Portalkran unter Leitung des Steinrestaurators Daniel Schubert (Potsdam) händisch umgelagert, bauforscherisch analysiert und teilweise den originalen Platzierungen in der Halle zugewiesen. Diese Arbeiten sollen in den
nächsten Kampagnen fortgeführt werden. Derzeit werden mehrere Konzepte
des Wiederaufbaus entworfen. Die endgültige Entscheidung für eine Variante wird dann gemeinsam mit den zuständigen türkischen Behörden der
Denkmalpflege getroffen.
Mit dem Laserscanner wurden auch weitere Gebäude auf der Agora eingemessen, dazu auch der Baumbestand, der in den nächsten Jahren erheblich
reduziert werden muss. Alle diese Maßnahmen dienen dem neuen Arbeitsund Restaurierungsvorhaben für die zukünftigen Kampagnen, die Agora als
große Freifläche deutlich sichtbar und damit auch verständlich werden zu
lassen.

7. Fundbearbeitung und Kleinfundrestaurierung
Die Neufunde von 2015 wurden unter der Leitung von Marie Junghans
restauriert, konserviert, fotografisch dokumentiert und zunächst provisorisch
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bestimmt. Die eingehende Aufarbeitung der Keramikfunde der letztjährigen
Kampagne erbrachte interessante Ergebnisse hinsichtlich ganz verschiedener
Bebauungs- und Aufhöhungssituationen auf den Nachbar-Insulae E13 und
E14, wo höhenparallele Schichten um über 100 Jahre auseinanderliegende Gefäße enthalten.
Türkische Studenten begannen während der Kampagne mit ihren Abschlussarbeiten zu prienischen Materialgruppen wie Ziegel mit Stempeln
oder Reibschalen. Es ist zu hoffen, dass so die gute binationale Kooperation
in Zukunft durch die Ausbildung von verantwortlichen Sachgruppenspezialisten aus beiden Ländern noch intensiviert werden kann.
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Resim 1: 2015 çalışma alanlarını gösterir plan (Plan U.Mania, Düzenleme: A.Filges).

Resim 2: Athena Caddesi’ndeki Kazılar (AEG 36, 31, 30, 37) (H.Mert).

Resim 3: Kilise Apsisinin çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki (sağ) durumu. (G. Küçükosmanoğlu).
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Resim 4: Kuzey duvarının çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki (sağ) durumu. (G. Küçükosmanoğlu).

Resim 5: Kuzey Duvar, -B- mekânının çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki (sağ) durumu. (G.
Küçükosmanoğlu).

Resim 6: Güney duvar –A- mekânı batı tonoz bölümünün çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki
(sağ) durumu. (G. Küçükosmanoğlu).
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Resim 7: Güney duvarı, -A- mekânı büyük tonoz bölümünün çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki (sağ) durumu. (G. Küçükosmanoğlu).

Resim 8: Batı Nekropolü M1 No’lu Mezar (H. Gülmez).
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Resim 9: Kutsal Stoa’nın doğusunda yapılan çalışmalar. (A. Filges).

Resim 10: Bilgi levhalarından örnek (A. Filges).
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Resim 11: Ziyaretçi bilgilendirme broşürü.
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TROIA ÖRENYERİ 2015 YILI ÇALIŞMALARI
Rüstem ASLAN*
Fecri POLAT
Çanakkale İli, Merkez İlçe, Tevkiye Köyü sınırları içinde yer alan Troia
Örenyeri çalışmaları; Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Arkeolog
İsmail Sarıpınar’ın denetiminde 06.07.2015 tarihinde başlatılmış ve TemmuzAğustos aylarında devam eden çalışmalar 28.08.2015 tarihinde tamamlanmıştır.
Çalışmalar; kazı, çevre düzenlemesi, kalıntılar ve alan temizliği, çalışma
planında belirlenen önceki yıllara ait uygulamaların, duvarların ve yapıların
sağlamlaştırılması, örenyeri çevresinde çitlerin onarılması, Çıplak Köyü sınırlarındaki yeni kazı evi, yapımı devam eden Troia Müzesi ile Troia Örenyeri
arasındaki ilişki, var olan örenyeri ziyaretçi sisteminin geliştirilmesi, ziyaretçi
yolunun dezavantajlı gruplara yönelik yeniden düzenlenmesi, Dünya Kültür
Mirası Listesinde yer alması nedeniyle, Örenyeri Yönetim Planı taslağının hazırlanması ve 2016 yılı çalışmalarına hazırlık kapsamında gerçekleştirilmiştir.

1. YENİ KAZI EVİ ÇALIŞMALARI
Yeni dönem Troia çalışmaları için 2014 yılından itibaren tüm kazı ekibinin örenyeri dışında kalacağı yeni bir kazı evi hazırlıklarına başlanmıştır. Bu
*

Prof. Dr. Rüstem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/
TÜRKİYE.
M.A. Fecri POLAT, Troia Kazısı Ekip Üyesi, Çanakkale/TÜRKİYE.
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amaçla, Çıplak Köyü arazisi içinde yer alan, Merkez Tevfikiye Köyü’ne eski
ilkokul binası; Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle Tevfikiye
Köy Muhtarlığı ve Kazı Başkanlığı arasında yapılan bir protokol ile kullanım
Troia kazı evi olarak tahsis edilmiştir.
Bu kapsamda, 2015 yılında Troia Kazısı ana sponsoru İÇDAŞ A.Ş.nin ve
Tevfikiye Muhtarlığı’nın desteğiyle yeni kazı evinin düzenlenmesine Nisan
ayında başlanmıştır. Okulun bahçesinde yer alan eski voleybol sahasının beton zemini üzerine öğrencilerin kalması için alınan çift odalı, odaları tek kişilik olarak düzenlenen konteynırlar yerleştirilmiştir. Toplam 7 adet konteynır
bu alana konulmuş ve yaşanabilir hale getirilmiştir. Diğer taraftan okulun
eskiyen çatısı yeniden elden geçirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Okulun iç ve
dış boyası yapılarak bütün tesisatı yeniden elden geçirilmiş ve kapı pencerelere kadar hepsi yenilenerek bakımları yapılmıştır. Okul içerisinde; kazı mutfağı, yemekhane, çalışma ofisleri, kazı başkanı ve temsilci odaları ile kazı evi
kütüphanesi bulunmaktadır. Bunların hepsi için gerekli malzemeler yeniden
alınmış ve döşenmiştir. Kazı evi düzenleme çalışmaları kazı çalışmalarından
önce tamamlanmış ve “Yeni Kazı Evi” kullanıma açılmıştır (Resim: 1).
Kazı evi içerisinde Troia ve Troas Bölgesi ile ilgili yayınlardan oluşan bir
kütüphane oluşturulmuş ve kütüphanedeki kitaplar için katalog hazırlanarak; kazı ekibi ve ziyaretçiler için uygun bir çalışma ortamı sağlanmıştır (Resim: 2).
Kazı çalışmaları bitiminden itibaren, tüm yıl için bir kazı evi bekçisi görevlendirilmiştir. Kazı evi bekçisi giderleri, Kazı Sponsoru İÇDAŞ A.Ş. tarafından karşılanmaktadır.

2. ÖRENYERİ KORUMA VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI
Örenyeri içinde ve çevresindeki yangına neden olabilecek kuru otlar temizlenmiştir. Yaklaşık 500 m. uzunluğunda çit bazı yerlerde kısmen yeniden
yapılmış ve 20 metrede bir uyarı levhaları asılarak benzeri tahribatın tekrar
etmemesi için önlem alınmıştır (Resim: 3). Çalışmalar esnasında ağaç köklerinin birçok duvara zarar verdiği ve hatta duvarları yıktığı gözlemlenmiştir.
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Bu nedenle kazı dönemi ve sonrasında düzenli olarak kalıntılar bitkilere karşı
ilaçlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli
durumların tespit edilmesi, bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derecelendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi
konularında yeterli hale gelinmesi kapsamında, uzmanlar tarafından örenyerinde çalışanlara eğitimler verilmiştir.

3. ONARIM VE KORUMA AMAÇLI ÇALIŞMALAR
Örenyeri içerisinde son yıllarda kapsamlı onarım yapılmadığı için, hem
ziyaretçilerin hem de doğa koşulları nedeniyle meydana gelen tahribatların
boyutu artmıştır. Bu kapsamda özellikle tehlike arz eden kalıntılara müdahale edilmiştir.

3.1. K/7 Açması Troia VI Dönemi Doğu Duvarı
Troia VI Dönemine ait Doğu Duvarı ve Doğu Kulesi Troia’da ziyaretçinin
en çok dikkatini çeken ve en görkemli yapılarındandır. Doğu duvarının K/7
açması ve kısmen de K/5 açmasının içinde kalan bölümlerinin üst tarafında
1893-94 yılı W. Dörpfeld kazıları sırasında açığa çıkarılan ve kısmen yıkıntı
görüntüsü veren bölümde bazı taşların düşmek üzere olduğu gözlemlenmiş
ve ziyaretçiler acısından da büyük risk oluşturan buradaki duvarın ön tarafına iskele kurularak duvarın oynayan ve düşmek üzere olan taşları dokuya
uygun malzeme kullanılarak sağlamlaştırılmıştır (Resim: 4).

3.2. K/5-6 Açmaları Doğu Girişi Kapı Kenarları
Troia VI Doğu girişinde yer alan ve sonradan eklenen kapı kenarlarının
üzerindeki daha önceki yıllardaki uygulamalar sırasında restore edilmiş olan
taşlarının kısmen düştüğü ve tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Bir tarafı K/5
diğer tarafı K/6 açmasında kalan bu kapı kenarları yeniden eski restorasyon
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kurallarına uyularak onarılmıştır. Bu duvarlarla ziyaretçinin temasını engellemek amacıyla güvenlik şeridi çekilerek koruma altına alınmıştır.

3.3. I/6 Açması Troia VII Duvarı
I/6 açmasında yer alan ve Troia VI F sarayının kuzeydoğu köşesi ile kesişen Troia VII Dönemine ait duvarın kış koşulları nedeniyle yıkılan kısmına ait
taşlar kaldırıldı. Büyük oranda önceki yıllara ait uygulamalara ait olan taşlar,
bir sonraki kazı sezonunda örülmek üzere VI E ile VI F saraylarının birleştiği
doğudaki köşeye dizilmiştir.

3.4. G/6 Açması Troia II/III Megaron-Sur Duvarı
Troia II Dönemine ait olan FO Girişinin Kuzeybatı tarafında, G/6 açmasının içinde yer alan megaron ve sur yapısının orijinal kalıntılarını korumak
amacıyla 2001 yılında in-situ temeller ve kerpiç kalıntılarının planına uygun
şekilde koruma amaçlı kerpiç duvar örülmüştür. Bu kerpiç duvarın Troia II
Dönemi FO anıtsal girişi ile birleştiği tarafı 2013 yılı kış aylarındaki yoğun
yağışlar nedeniyle yıkılmıştır. Yıkılan kısım 2013 yılı çalışmaları sırasında
geotekstil ile kapatılarak koruma altına alınmıştı. Duvardan akan toprağın
da temizlenip temel taşlarına ulaşıldıktan sonra profilin temizliği yapılmış ve
aynı kerpiçler sağlam duvarlara uygun olarak yeniden örülmüştür. Burada
yapılan çalışmayla duvarın arkasında yer alan in-situ tabaka yeniden koruma
altına alınmıştır (Resim: 5-6).

3.5. E-F/ 5 Açmaları Troia II C Megaronu ve Çevresi
Bu alanda yapılan ot temizliğinin ardından 2013 yılında yapımına başlanan ziyaretçi yürüme yollarının yapımı sırasında çok tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Athena Tapınağı’ndan inen ziyaretçi yolunun koruma çatısının
altındaki(G/6) yürüme yollarının yapımı sırasında E-F/5 açmalarından verildiği ve burada hiçbir önlem alınmadan turistin doğrudan duvarlara fiziki teması nedeniyle duvarların fazlaca tahrip olduğu ve birçok yerinde daha önce
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konservasyon amaçlı konulan taşların dökülerek kötü bir görüntü oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu alanda uygun malzeme kullanılarak bütün duvarlardan düşen taşlar tekrar yerine oturtulmuştur.

3.6. F/5-6 Açmaları Troia I Suru
F/5-6 açmaları içerisinde yer alan Troia I güney kulesinin doğuya bakan
duvarının alt kısmında tahribat meydana geldiği gözlemlenmiştir. Duvarın
alt tarafında birçok taşın düşmeye başladığı ve bu durumun bütün duvar için
bir tehdit haline geldiği gözlemlenmiş ve buna göre duvarın alt tarafında duvardan düşen taşlarla sağlamlaştırma yapılmasına karar verilmiştir. Burada
dökülen taşlar tekrar yerlerine sağlam bir şekilde oturtularak duvarın daha
fazla zarar görmesi önlenmiştir.

3.7. F-G/6-7 Açmaları Troia II FO Girişi
FO Girişinin önceki dönem çalışmaları sırasında önce restore edilmiş taş
sıraları, 2013 yılında yenilenen ziyaretçi yürüme yollarının yapımı sırasında
tahrip edilmiştir. Bazı taşların düştüğü, bazı köşelerin ise yıkıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca girişin sol tarafında kalan duvarının hemen kenarına konulan
koruma çatısının halatlarının bağlandığı betonları kapatmak için toprak ve
otlar duvarları kapatacak şekilde yığılmıştır. Bu giriş duvarlarında öncelikle ot ve toprak temizliği yapılmıştır. Yapılan temizlik çalışmasının ardından
düşen ve yıkılan taşların yerleri tespit edilmiş ve bu taşlar daha önce yapılan
uygulamalara uygun şekilde malzeme kullanılarak yerine konulmuştur.

3.8. D-E/4-5 Açmaları Troia II A Megaronu Kapı Girişi
D-E/4-5 açmalarında yer alan özellikle 1871-73 Schliemann kazıları sırasında büyük oranda tahrip edilen Troia II A megaronunun giriş kapısını göstermek amacıyla, 2001 yapılmış olan kapı kenarlarındaki ahşap hatıllar doğal
koşullar nedeniyle çürümüş ve parçalanmıştır. Bu hatıllarla aynı ölçülerde
hatıl kesilerek, buradaki hatıllar yenileri ile değiştirilmiştir (Resim: 7).
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3.9. C/6 Açması Troia II Rampası
C/6 açmasında yer alan Troia II rampasında temizlik çalışması yapıldı. Burada 2013 yılında yapılan ziyaretçi yolunun yapımı sırasında yol güzergâhının
buradan geçirilmesi sonucu, rampada daha önce onarım amaçlı yapılan taşlar
yerinden kalkmış ve kenar duvarlarında bazı taşlar düşmüştür. Burada yapılan çalışmayla düşen taşlar tekrar yerine konularak, rampada sağlamlaştırma
çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 8-9).
3.10. B/6 Açması Troia VI A Megaronu Doğu Duvarı
VI A megaron yapısının B/6 açmasında yer alan doğu duvarında yapılan
temizlik çalışmasının ardından, duvarda önceki yıllarda yapılan restorasyon
taşlarının düştüğü ve yerinden oynadığı tespit edilmiştir. Söz konusu bu taşlar yeniden aynı yerlerine konularak sağlamlaştırılmıştır.
3.11. B/7 Açması Troia VII Duvarı
B/7 açmasında yer alan Troia VII Dönemine ait duvarın yıkıldığı gözlemlenmiştir. Burada oluşan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak ve bir sonraki
kazı sezonunda yeniden örmek üzere yıkılan taşlar, yıkıntı duvarın kuzeyinde yer alan ve VI M sarayının Batı duvarına bitişik olan yapının içine taşınarak
dizilmiştir. Bu alanda duvarın önünü kapatan yıkıntı toprak temizlenmiştir.
3.12. A/8 Açması Kutsal Alan Helenistik Duvar
Burada yer alan ve yay şeklinde kavisli duvarın doğal sebeplerden dolayı
üst profilden düşen ve yuvarlanan büyük taşların çarpması sonucu kısmen
yıkıldığı gözlemlenmiştir. Daha önce restore edilen duvarın çarpma sonucu
dökülen ve yıkılan taşları aslına uygun şekilde yeniden örülmüş ve sağlamlaştırılmıştır.
3.13. A/8 Açması Kutsal Alan a3 ve a5 Sunakları
Doğal nedenlerle hasar gören ve kısmen otlarla örtülen sunakların temizlikleri yapılmıştır. a3 sunağının güneybatı köşesindeki taşın kırılarak düştüğü
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ve parçalandığı gözlemlenmiştir. Daha sonra taşın parçaları yerine konularak
sağlamlaştırılmıştır. Diğer taraftan restore edilen a5 sunağının da in-situ duvarının göründüğü aralıkta yer alan kireç taşının kırıldığı ve düşmek üzere
olduğu gözlemlendi. Bu taşın düşmesinin engellenmesi için ahşap parçası
buraya destek yapıldı.

3.14. A/8-9 Açmaları Kutsal Alan Bw ve Bx Kuyuları
Bx kuyusunun güneye bakan duvarının kısmen yıkıldığı gözlemlenmiştir.
Buradaki taşlar aynı yerlerine konularak, tahrip olan duvarı sağlamlaştırılmıştır.
Aynı şekilde Bw kuyusunun da kuzeydoğu tarafında bir yıkılma meydana geldiği gözlemlendi. Burada da aynı onarım ve sağlamlaştırma çalışması
yapılmıştır.

4. TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI
Troia Örenyeri’nde kalıntıları tahrip eden en önemli etken, ziyaretçiler ve
doğal koşullardır. Özellikle kış aylarındaki yağmurlar ve sonrasında duvarların içinde ve üstünde çıkan bitki, çalı ve ağaçlar duvarları tahrip etmektedir.
Bu nedenle kalıntıların sürekli, düzenli bir şekilde bitkilerden temizlenmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda 2015 Troia çalışmaları kapsamında; özellikle ziyaretçilerin
gezi güzergahında yer alan ve neredeyse tamamen bitki örtüsüyle kapanan
kalıntıların, daha iyi anlaşılması ve ortaya çıkan kötü görüntünün ortadan kaldırılması amacıyla örenyerinde titiz bir temizlik çalışması yapılmıştır(Resim
10-12). Bu kapsamda;
-

I-K/6-7-8 Açmaları Troia VI doğu duvarı, doğu kulesi

-

K/5-6 Açmaları Troia VI girişi ve Athena Tapınağı temenos (çevre) temel duvarları

-

K-L/3-4 Açmaları kuzeydoğu bastiyonu ve çevresi
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-

H-I/5-6-7 Açmaları Troia VI sarayları ve çevresindeki kalıntılar

-

I/4 Açması Athena Tapınağı kalıntıları

-

D-E-F/3-4 Açmaları Troia II evleri ve çevresi

-

F/5-6 Açmaları Troia I sur duvarı

-

D/7-8-9 Açmaları Schliemann yarması güney bölümü

-

D/3-4-5 Açmaları Schliemann yarması kuzey bölümü

-

D-E/6-7 Açmaları Troia II surları

-

B-C/4-5-6 Açmaları rampa ve çevresi

-

z-A/5-6-7 Açmaları Troia VI kuzeybatı bastiyonu ve Troia VI batı surları

-

B-C-D/7-8 Troia VI M sarayı

-

B-C-D/8-9 Açmaları Troia VI güneybatı surları

-

z-A/7-8-9 Açmaları kutsal alan ve çevresi

-

D-E/11-12 Açmaları Roma hamamı

-

E-F/9-10 Açmaları odeion/küçük tiyatro

-

F-G-H/9-10 Açmaları güney kapısı ve çevresi

-

H-I/8-9 Bouleuterion ve çevresi

5. KAZI ÇALIŞMALARI
2015 yılı kazı çalışmaları, öncelikle 2016 yılı hazırlıkları kapsamında, 189394 ve 1932-38 yılları kazı atık topraklarının yeniden kazılması şeklinde gerçekleşmiştir. Özellikle Dörpfeld ve Blegen kazıları sırasında çıkan atık toprak
daha önce kazılan yapıların içine atılarak doldurulmuştur. Troia VI M sarayı
ve önü, VI E sarayı içi, Troia VI Doğu kulesi bu yapılardan bir kaçı olup bu yıl
kazısı yapılan alanlardır.

5.1. B-C/7-8 Açmaları Troia VI M Sarayı Önü Atık Toprağı Kazısı
Troia VI M Sarayı önünde yer alan alanda daha önce ot temizliği yapıl-

128

mıştır. Fakat Troia VI M sarayı ile önünden devam eden Troia VI sur duvarı
arasındaki alanda yer alan Troia VIIb Dönemine ait duvarların artık belirgin
olmadığı gözlemlenmiştir. Dörpfeld kazıları sırasında çıkan atık toprak bu
alana atılmış, ayrıca uzun yıllar doğal koşullarla burada orijinal tabakaların
üzerindeki yığıntı toprak giderek artmıştır. Sarayın önünü giderek kapatmaya başlayan ve aynı zamanda Troia VI sur duvarlarının bu alanda kalan kısmını da kapatmak üzere olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle hem sarayın
önündeki görüntünün iyileştirilmesi hem de sur duvarının çizgisinin net bir
şekilde ortaya çıkması için bu alandaki toprağın temizliğine başlanmıştır. Bu
alanda toprağın kapattığı Troia VIIb Dönemine ait duvarın temizliği yapılarak yeniden görülmesi sağlandı. Bu alanda yapılan çalışmalarla eş zamanlı
olarak sarayın önündeki VI sur duvarının profile bakan dış yüzü ile profil
arasında duvarın görüntüsünü bozan otlar ve akıntı toprak ve taşlar temizlendi (Resim: 13)

5.2. I/6 Açması Troia VI E Sarayı Kazısı
Troia VI Doğu duvarının arkasında yer alan Troia VI-VII dönemlerine ait
yapıların ve duvarların tamamen bitki örtüsü ile kapandığı gözlemlenmiştir.
Bu nedenle bu alanda temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Temizlik çalışmalarına VI E sarayından başlanmış ve bu sarayın duvarları temizlendikten sonra
yerinden oynayan bazı duvarların taşları yerine konulmuştur. Daha sonra ise
sarayın doğu duvarını kapatan toprak temizlenmeye başlandı. Sarayın iç kısmını kapatan atık toprak kısmen temizlendi.
Daha önce yapılan bu çalışmaların ardından sarayın bir bölümünde atık
toprağın kazılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle de sarayın Güney yarısında toprak atılmaya başlanmıştır. Tamamen atık toprağın kapattığı duvarlar
bu sayede daha anlaşılır hale gelmiştir. Fakat sarayın yarısında duvarların
daha iyi anlaşılması ve in-situ toprağa ulaşmak için yapılan bu temizlik çalışmasında in-situ toprağa varılmadan kazının sona ermesi nedeniyle çalışma
bitirilmiştir. Bu çalışmayla saray duvarlarının görkemi daha net bir şekilde
ortaya çıkmıştır. Bu alandaki kazılara önümüzdeki yıl devam edilecektir.
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5.3. I/7 Açması Troia VI Doğu Kulesi Kazısı
Troia VI Dönemine ait doğu kulesi Troia VI doğu duvarından daha sonraki bir dönemde savunma amaçlı yapılmıştır. Muhtemel Troia Savaşı izleri olarak ele alınan bu savunmayı güçlendirme çalışmaları bu tür yerleri daha da
önemli kılmaktadır. Kulenin içinin daha önceki kazıların atık toprağı ile kapandığı gözlemlenmiş ve kulenin bir kısmında bu atık toprak kazılarak kule
ve sur duvarı arasındaki ilişkinin yanı sıra in-situ toprağın seviyesi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu alandaki kazılar Troia VI kale duvarları saray yapıları ilişkisini hem kronolojik hem de mimari açıdan anlamak amacıyla önümüzdeki
yıl devam ettirilecektir.
6. Prof. Dr. İlhan Kayan ve Ekibinin Yaptığı Paleocoğrafya Değerlendirmeleri
M. O. Korfmann çalışmalarında, önce jeomanyetik yöntemle daha sonra
kazılarla Tunç Çağı aşağı kentine ait pek çok yeni veri ve kalıntı ele geçirilmiştir. Özellikle kaleden yaklaşık 400 metre uzaklığındaki, aşağı kent yerleşmesini çevreleyen, ana kaya içine oyulmuş savunma hendeği, Son Tunç
Çağı Troia aşağı kentinin büyüklüğünün anlaşılması açısından büyük önem
taşımaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen kale dışındaki alanda Tunç Çağına ait sağlam kronoloji veren bir dolguya rastlanılmamıştı. Troia kalesinin
yaklaşık 300 metre güney doğusundaki alan (buradaki radar ve jeomanyetik
çalışmanın bir sonuç vermemesi nedeniyle) 2010-2011 yılları arasında Prof.
Dr. İlhan Kayan tarafından kobra burgularla yeniden incelendi. Elde edilen
burgu sonuçları ören yerindeki park alanı ve çevresindeki bölgede yaklaşık 2
metrelik Tunç Çağına ait bir dolgunun varlığını ortaya koydu. Bu durum pek
çok açıdan önem taşımaktadır.
Şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalarda kaleye bu kadar uzaklıkta, bu
kadar kalın bir Tunç Çağı dolgusuna rastlanılmamıştır. Bu nedenle buradaki
Tunç Çağı katmanları hem mimari hem de buluntu açısında çok iyi koruna
gelmiş olabilir. Önceki yıllarda aşağı kentte yapılan kazılarda Roma katmanlarının altında Troia VI Dönemine ait iki tane kremasyon mezar ortaya çıkartılmıştır. Buradaki dolguların Tunç Çağına ait benzeri buluntuları içeriyor
olma olasılığı oldukça fazladır.
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Diğer önemli bir konu ise antik dönem kaynaklarında Troia kalesinin içinde mezar tepelerinden söz edilmektedir. Schliemann dönemi plan ve raporlarında buna benzer buluntulardan söz edilmektedir. Söz konusu bu yanık katmanlar söz konusu bu mezar tepelerine ait olabilir. Tüm bu nedenlerle M-U
13-15 karelajlarında kazı yapılmasının büyük bir olasılıkla sürpriz sonuçlar
ortaya koyacağı düşünülebilir.
Otopark güney kenarı boyunca yapılan delgi sondajlarda ana kaya derinliği genellikle 3 m. dolayındadır. Bunun hemen üzerinde kalınlığı değişen,
koyu renkli, ince dokulu, bol yanık materyal içeren bir arkeolojik yayıntı katmanı var. Bunun içerisinde Tunç Çağına ait çanak çömlek kırıntıları olduğu
kısmen tespit edildi, ama ciddi bir ayıklama veya çalışma yapılmamıştır. Bu
katmanın üzerinde iri taşlı, büyük tuğla-kiremit kırıklarıyla dolu, farklı bir arkeolojik katman söz konusudur. Bu katmanlar Helenistik-Roma Dönemi olarak tanımlanmıştır. Ancak yüzeye doğru kaba materyal azalmakta, topraklaşmış bir örtüye dönüşmektedir. Burada yapılacak ayrıntılı değerlendirmelerle
Troia tarihinin özellikle tahrip (doğal afet veya savaş-talan) olan dönemleri ve
o dönemlerde yaşanan olaylarla ilgili yeni bilgiler sağlanabilir. Yüzey altına
ait bilginin bulunmadığı bu alanda yapılacak bir kazı, Troia araştırmalarına
yeni bir pencere açabilir. Bu nedenle Prof. Dr. İlhan Kayan ve ekibi bütün bu
veriler ışığında 2015 yılı çalışmaları sırasında yeniden arazi incelemesi yapmış ve bu alanda bir kazı çalışması yapılmasının doğru olacağı fikrini yeniden
ortaya koymuşlardır.

7. Troia Müzesi ve Örenyeri İlişkisi Çalışmaları
Örenyeri ile ilgili sorunların tespiti ve örenyeri Troia Müzesi ilişkisi konusunda ziyaretçilerle anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu bu çalışmalarda UNESCO DKM listesinde olması, bunun ziyaretçiler üzerinde etkisi de
incelenmiştir. Çalışmalar sonrasında hazırlanan “Troia Örenyeri ve Müzesi
Yorumlama Planlaması Önerileri 2015” başlıklı rapor, kazı sonuç raporu ile
birlikte sunulmuştur. Özellikle yeni ziyaretçi güzergahları ile ilgili yapılan
çalışmalar kapsamında, örenyerindeki yeni ziyaretçi (engelli ziyaretçileri de
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kapsayan) mimari projesi, kazı ekip üyesi mimari restoratör Erdem Salcan
tarafından hazırlanmaya başlanmıştır.

8. Etnoarkeolojik Çalışmalar/Gezi ve Belgelemeler
Troia 2015 yılı çalışmaları esnasında, özellikle hafta sonları ekip üyeleri
ile birlikte etnoarkeolojik çalışmalar da yapılmıştır. Etnografik tespitler yapmak amacıyla Troia’nın yakın çevresindeki birçok köy ziyaret edilmiş ve buralarda fotoğraflarla belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Özellikle Çanakkalan
Köyü’nde yapılan çalışmalar sırasında önemli bulgular elde edilmiştir. Bu
alanlarda yapılan çalışmalar ileriye dönük yapılacak kazı çalışmalarıyla daha
da önem kazanacaktır.

9. Kazı Çalışmaları Dışındaki Buluntular
Kazı çalışmalarının devam ettiği sırada, Çıplak Köyü’nde bir köylünün bahçesinde bulduğunu söylediği bir heykel için Çanakkale Arkeoloji
Müzesi’ne ihbarda bulunması sonrasında Müze Müdürü Sevim Tunçdemir
tarafından teslim alınan heykelin, temizlenmesi ve Çanakkale’ye transferi konusunda yardım edilmiştir. Söz konusu heykelin 19. yüzyılda Troia harabelerinden götürülmüş olduğu tahmin edilmektedir (Resim: 14-15).
Ayrıca 2014 yılında Çanakkale Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan
örenyeri çevre düzenlemeleri çalışmaları sırasında bulunan diğer bir heykelin,
Bakanlık Temsilcisi’nin bilgi ve denetiminde Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne
transferinde teknik yardımda bulunulmuştur

10. Kamuoyu Çalışmaları
2015 yılı çalışmaları sırasında, Bakanlık izniyle, Troia Örenyeri’nde belgesel filmleri çekilmiştir.
Bunlar sırasıyla:
-
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Fransa’da faaliyet gösteren Tournez S’il Vous Plait adlı yapım şirketin-

ce Arte adlı televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan “Arkeo: Troy” isimli belgesel,
-

Troia Festivali kapsamında Ton TV tarafından yapılan canlı çekimler,

-

Kanal B tarafından çekilen ve 16 bölümden oluşan, “Truva ve İda Dağı
(Kazdağları)”nı tanıtıcı belgesel,

-

360 tv kanalında yayınlanan “360° Arkeoloji” isimli belgesel filmi,

-

Le Monde M Dergisi ve Le Monde gazetesinin web sitesi gazetecisi
Thomas Doustaly tarafından yapılan fotoğraf ve video çekimleri,

Ayrıca Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü arasında
yapılmış olan protokol gereği, Çanakkale Belediyesi’nin her yıl düzenlediği
Troia Festivali’nin açılışı 10 Ağustos tarihinde Örenyeri’nde gerçekleştirilmiştir.

11. Sonuç ve Değerlendirme
Troia örenyeri 2015 yılı çalışmaları; yeni kazı evi çalışmaları, örenyeri
güvenlik çalışmaları, koruma/onarım, temizlik/bakım, kazı çalışmaları, engellilere yönelik fizibilite çalışması, Troia Müzesi ve örenyeri ilişkisi ile ilgili çalışmalar ve UNESCO DKM Alan Yönetim Planı taslağının hazırlanması
şeklinde olmuştur.
Troia örenyerinde 1988-2012 yılları arasında yoğun olarak kazılar gerçekleştirilmiştir. Ancak Prof. Dr. M. Osman Korfmann’ın 2005 yılında ölümünden sonra, kazı dışında restorasyon, konservasyon ve ziyaretçi bilgilendirme
sistemi konusunda yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Bu nedenle eski kazı dönemlerinde ortaya çıkartılan mimari eserler tahrip olmaktadır. Kısa zamanda açılması planlanan Troia Müzesi, örenyerine olan ilgi ve dikkati daha da
arttırmış ve artırmaya devam edecektir. Artan bu turist sayısı, doğal olarak
ören yerinde bazı yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle yeni ziyaretçi yolları ve düzenlemeler konusundaki mimari proje hazırlanmaya başlanmıştır.
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2015 yılında yapılan çalışmalar şu şekildedir:
Son yıllarda düzenli bir şekilde artan turist sayısı aynı zamanda ören yerindeki bazı duvar ve kalıntıların da tahribatını hızlandırmıştır. Bu nedenle
2015 yılı çalışmaları; ağırlıklı olarak temizlik, bakım ve sağlamlaştırma çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Yeni gezi güzergahlarının belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Planlanan gezi güzergahı ile ilgili çalışmalar ayrıntılı şekilde “Troia Örenyeri ve
Müze Yorumlama Planlaması Önerileri 2015” adı altında kazı sonuç raporu
ile birlikte sunulmuştur.
Roma Dönemi caddeleri ve yapıları korunarak sergilenmeye açılmalıdır.
Bu sayede hem ören yeri gezisi sırasında yoğunlaşmalar giderilmiş olacak
hem de ziyaretçiler yeni kazı sonuçlarını görebileceklerdir. Bütün bunların
gerçekleşmesi halinde yakın zamanda açılması beklenen Troia Müzesi ve Troia destinasyonları bir tam güne yayılabilecek ve bu sayede ziyaretçinin örenyeri yakınında konaklaması sağlanacaktır.
- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Troia, her kesimden
insanın dikkatini çeken bir yerleşimdir. Fakat burayı görmek isteyen ve belirli sebeplerden dolayı dezavantajları olan insanlar (engelli, ağır hasta, kırsal
kesimde yaşayan kadınlar ve çocuklar, maddi yetersizliği olan kişiler, yaşlılar
vb.) için gerekli düzenlemelerin olmaması büyük bir eksikliktir. Troia, engelli bireyler açısından birçok engelleyici ve kısıtlayıcı unsur barındırmaktadır.
2015 yılı çalışmaları kapsamında bu konuda “Troia Örenyerinin Dezavantajlı
Gruplar İçin Uygunluğunun Tespiti Fizibilitesi 2015” adı altında bir çalışma
hazırlanmış ve sonuç raporunda sunulmuştur.
Örenyeri güvenlik önlemleri kapsamında yangına sebebiyet verecek kuru
otlar biçilmiş ve alanın dışına taşınmıştır. Ayrıca uzun yıllardır yenilenmeyen
ve insan unsurundan kaynaklı ve birçok noktada büyük oranda tahrip edilmiş olan örenyeri çevre çitleri yeniden onarılmış ve uyarı levhaları konularak
güvenlik sağlanmıştır. Kazı süresince kazı gece bekçisi tutulmuştur. Ayrıca
örenyeri’nde yangın tatbikatları yapılarak eksik donanım tespit edilmiş, bunlar tamamlanmıştır. İş ve işçi güvenliği ile ilgili uzman desteği alınarak gerek-
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li çalışmaların tümü yapılmıştır. Ayrıca örenyeri kalıntılarını korumak amacıyla tahribata yol açan bitki örtüsüne yönelik ilaçlama çalışması yapılmıştır.
Troia örenyerinin Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olması, burası için
bir Alan Yönetim Planı’nı zorunlu kılmaktadır. Troia Kenti Alan Yönetim
Planı’nın biran önce Bakanlık ve Kazı Başkanlığının koordineli çalışmasıyla
hazırlanmalıdır. Troia Kenti Alan Yönetiminin pek çok açıdan acil olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2015 yılı çalışmaları kapsamında,
“Troia Örenyeri Alan Yönetim Planı Taslağı” hazırlanmıştır.
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Resim 1: Yeni kazı evi.

Resim 2: Yeni kazı evi kütüphanesi.
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Resim 3: Örenyeri çevresindeki tel örgülerin yenilenmesi.

Resim 4: Troia VI doğu duvarı bakım ve onarım çalışmaları.
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Resim 5: G/6 açması kerpiç duvar yıkılmış hali, onarım öncesi.

Resim 6: G/6 açması kerpiç duvar onarım sonrası, sıvalı hali.
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Resim 7: Troia II A Megaronu kapı girişi, onarım sonrası.

Resim 8: Troia II Rampası, temizlik ve onarım öncesi.
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Resim 9: Troia II Rampası, temizlik ve onarım sonrası.

Resim 10: Kutsal Alan, temizlik ve onarım öncesi.
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Resim 11: Kutsal Alan, temizlik ve onarım sonrası.

Resim 12: Troia VI Güney Kapısı ve çevresi, temizlik sonrası.
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Resim 13: Troia VI M Sarayı önü atık toprak kazısı sonrası.

Resim 14: Kazı dışında bulunan heykelin temizlik öncesi.
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Resim 15: Kazı dışında bulunan heykelin temizlik sonrası

İZMİR’İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI
YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ 2015 YILI ÇALIŞMALARI
Zafer DERİN*
G. Sümer EROĞLU
A. G. ERDEN
Mehmet YURTSEVER
Meryem KIZIL
Yağmur YILDIRIM
Mehtap ÖZTÜRK
İzmir, Bornova İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi’nde yer alan Yeşilova Höyüğü kazı çalışmaları 01.07.2015 günü başlanmış, 20.09.2015 tarihinde sona ermiştir. Ancak kazı çalışmaları Yassıtepe’de 3. Derece arkeolojik sit alanlarında 09.10.2015 günü tekrar başlatılmıştır. 3.Derece arkeolojik sit alanında yer
alan 89 No.lu parselde gerçekleştirilen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2015 gün ve 219573
sayılı yazısı uyarınca kurtarma kazısına dönüştürülmüş, kazı çalışmalarına
12. ayın sonunda son verilmiştir.
*

Yrd. Doç. Dr. Zafer DERİN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Arkeoloji Böl. Bornova/ İzmir/TÜRKİYE.
Arş. Gör.Dr. G. Sümer EROĞLU, Adıyaman Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Adıyaman/TÜRKİYE.
Arş. Gör. A. G. ERDEN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü, Bornova, İzmir/TÜRKİYE.
Mehmet YURTSEVER, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, 6253 sok. No.15 Bornova, İzmir/
TÜRKİYE.
Meryem KIZIL, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, 6253 sok. No.15 Bornova, İzmir/TÜRKİYE.
Yağmur YILDIRIM, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, 6253 sok. No.15 Bornova, İzmir/TÜRKİYE.
Mehtap ÖZTÜRK, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, 6253 sok. No.15 Bornova, İzmir/TÜRKİYE.
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Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığındaki kazı, Arş. Gör. Dr. Gülnur Sümer Eroğlu (Kazı Başkan Yardımcısı), Arş. Gör. Ayşe Gül Erden, antrapolog
Dr. Songül Roodenberg-Alpaslan, Yrd. Doç. Dr. Neyir Kolankaya Bostancı,
Yrd. Doç. Dr. Tayfun Caymaz, Araş. Gör. Betül Fındık, restoratör ve arkeolog;
Mehmet Yurtsever, Meryem Kızıl, Yağmur Yıldırım, Mehtap Öztürk, Merve
Hepiyiler, Şahin Menteşe, Yiğit Ersöz ve Mustafa Çoban, öğrencilerden; Yüksel Duygu Karanfil, Şahin Aydemir, Merve Tuncer, Emre Berk Öndin, Hazel
Şen, Bekir Tatar, Tuğçe Emir, Seniha Arslan, Pelin Kaçar, Esra Dursun, Belgin
Yıldız, Kevser Öztürk, Taylan Taşkın, Remziye Akyol, Beyza Solmaz, Cemal
Koç, Yeşim Doğan ve Ergin Tatar’dan oluşan 34 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilmiştir. Ekip dışında arazi çalışmalarında 7 kişiden oluşan bir işçi grubu
da görev almıştır. Yeşilova Höyüğü 2015 yılı çalışmalarına Kocaeli Arkeoloji
Müzesi’nden Tuğba Çavuşoğlu bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır. Çalışmalar Bornova Belediyesi tarafından desteklenmiştir.
Yeşilova Höyüğü kazısı İzmir’in prehistorik yerleşimini ortaya çıkartmayı, bilim ve topluma sunmayı hedefleyen, kazıyla birlikte birçok faaliyet ve
projeyi de içeren bir çalışmadır1.

KAZI ÇALIŞMALARI
Yeşilova Höyüğü kazıları, çalışma programına da uygun olarak IIb ve VI
No.lu alanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yeşilova Höyüğü’nde gerçekleştirilen 2015 yılı kazı çalışmaları yaklaşık 800 m2 lik bir alanı kapsamıştır.
Yeşilova Höyüğü 2015 kazı sezonuna, öncelikle kazı alanlarındaki otların
ve yağmur suları nedeniyle akan toprakların kazı alanlarından temizlenmesiyle başlanmıştır. 2015 kazı sezonunda çalışılması planlanan alanlar belirlenmiştir.

1

Yoğun çalışma temposunda gerçekleşen kazı sezonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Kazılar Dairesi Başkanlığı’na, İzmir Arkeoloji Müzesi ve İzmir İl Kültür
Müdürlüğü’ne verdikleri destek ve yardımları nedeniyle teşekkür ederiz.
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IIb Alanı
Daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan
IV.1a katına ait2 dörtgen planlı taş temelli, birbirinden ayrı inşa edilen 4 ve 5
numaralı evlerin3 işlik alanlarını tespit etmek amacıyla bu yılki çalışmaların
K7, K8, J8, J9 açmalarında yürütülmesine karar verilmiştir (Resim: 1).
İlk olarak K7a açmasında çalışmalara başlanmıştır. 16.85-16.45m seviyeleri
arasında yapılan kazı çalışması sonucunda, açmanın doğu kesiti önündeki
döküntü taşlar dışında herhangi bir mimari bulguya rastlanmamış, yalnızca
yoğun kerpiç döküntü tespit edilmiştir. Bu alandan ele geçirilen çoğu amorf
durumda olan keramik parçaları IV 1a-b tabakası özelliği göstermektedir. Keramik parçalarının bir kısmının yangın etkisiyle cüruflaştığı görülmüştür.
J8d açmasında 17.50 m. seviyesinde başlanılan kazı çalışmalarında K7a’da
olduğu gibi yoğun kerpiç döküntü ve düzensiz taşlar ortaya çıkarılmış, düzenli bir mimariye ait kalıntıya rastlanmamıştır. Alanının güneydoğu köşesinde 16.86 m. seviyesinde 1 alt öğütme taşı ve yanında ters çevrilmiş durumda bir kabın dip kısmı bulunmuştur. Yan yana ele geçirilen bu iki buluntu bu
alanın işlik olarak kullanıldığını düşündürmektedir.
2

2015 yılı çalışmalarında elde edilen bulgulara göre Yeşilova Höyüğü tabakalarında değişikliğe
gitme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle Tunç Çağı buluntuları bu durumun değişmesinde etkili olmuştur. Buna göre değişen tabakalar;
YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ
I. Kültür Katı: Roma (MÖ.10-MS.290)
II.Kültür Katı:Tunç Çağı
A.Orta Tunç Çağı
B.Erken Tunç Çağı (Mezarlar)
III.Kültür Katı: Kalkolitik
Kalkolitik… 1 ve 2 (MÖ.4340-4230)
ARA
IV.Kültür Katı (Neolitik)
		
1
a,b,c,d,e,f..
		
2 …..……….Neolitik III (MÖ.6000-5730)
		
3
		
4
		
5……………..Neolitik II (MÖ.6250-6060)
		 6
		
7
(MÖ.6490-6250)
		
8……………..Neolitik I
3 Derin 2012, s.42, plan; Derin&Caymaz 2013, s. 120-122.
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J8d açmasının güneybatı köşesinde 17.27 m. seviyesinde yoğun kerpiç döküntülü bir alan açığa çıkarılmıştır. Bu bölümde IV1-a tabakası özelliği gösteren kap parçaları bulunmuştur. Muhtemelen bu alanın kapların konulduğu
bir platform olabileceği düşünülebilir.
J9d açmasında 17.68 m. seviyesinde çalışmalara başlanmıştır. Açmanın
doğusunda 17.40 m. seviyesinde 3 adet öğütme taşı ve bu öğütme taşlarının
yanında 2. kullanım olduğu düşünülen kapların dip kısımları açığa çıkarılmıştır. Bu alanın yakınında 3’lü taş öbekleri tespit edilmiştir. Bu taşların avlu
içindeki ağaç dikmeyi sıkıştırmak için hazırlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla avlu içinde günlük işlerin sürdürülebilmesine yönelik, üstü örtülü bir
sundurmanın var olduğu düşünülebilir (Resim:1).
Genel olarak çalışılan alanlara bakıldığında (K7a, K8b, J8d, J8c, J9d) yoğun kerpiç döküntülü kültür toprağının, yumuşak ve nemli bir yapıya sahip
olduğu görülmüştür. Çalışılan alanların hemen hemen hepsinde kerpiç döküntülü alanlar tespit edilmiş olmasına rağmen bunların herhangi bir mimari
özellik göstermediği anlaşılmıştır. Bu yıl yapılan kazı çalışmaları sonucunda mimariye ait çok fazla veri elde edilememesine karşın yoğun buluntu ele
geçmiştir. Kazılan alanlarda yoğun olarak IV 1a-b tabakası keramik parçaları
bulunmuştur. Bu parçaların çoğu amorf niteliğindedir.
Keramikler, çoğunlukla iyi niteliklidir (Resim: 5). Hamur küçük taşçık ve az ya da orta yoğunlukta mika katkılıdır. Pişme genelde iyi derecededir. Kap yüzeyleri büyük çoğunlukla astarlıdır, astar renkleri büyük çoğunlukla kırmızı, kırmızımsı sarı ve kızıl kahve rengidir.
Yakın paralelleri Ulucak IV4, Hoca Çeşme II-45, Ilıpınar VIII-VI6, Kuruçay 12.
ve 11. tabakalarında7 görülen dışbükey ya da düz kenarlı sığ çanaklar; Ulucak
IV8 , Hoca Çeşme II-4 ve 39, Kuruçay 1210 , Höyücek EYD 2 ve 1 tabakalarında11
4
5
6
7
8
9
10
11

Çilingiroğlu vd. 2004, fig.24: 17
Karul-Bertram 2005, fig.5: 3.
Thissen 2001, fig.28.2; fig.29: 4; fig.62: 6-9.
Duru 1994, lev.47: 5; lev.68: 5-8.
Çilingiroğlu vd. 2004, fig.22: 4-5
Karul-Bertram 2005, fig.5: 5; fig.6:3.
Duru 1994, lev.46: 5; lev.47: 1-3; lev.50: 1-3.
Duru-Umurtak 2005, lev.33: 2-7; lev.34: 2-3; lev.39: 4.

146

görülen dik ya da dışa açılan kenarlı derin çanaklar; Ulucak IV12, Kuruçay
13-8, Höyücek EYD 2-1, TAD gibi Batı Anadolu Neolitik yerleşimlerinde erken evrelerden itibaren görülen S-kenarlı çanaklar; Hacılar IX-VI13, Höyücek
EYD14, Ilıpınar IX-VIII15, Hoca Çeşme II-4 tabakalarında16 benzerlerine rastlanan kısa boyunlu çömlekler yaygın formlar arasında bulunurlar. Keramiklerde dikey tünel biçimli tutamaklar çok yaygındır. Çoğunlukla halka ve yuvarlak dipler ele geçirilmiştir.
Keramik parçalarının dışında çakmaktaşı, deniz hayvan kabuğu, hayvan
kemikleri, az da olsa obsidyen ve çakmaktaşından yontma taş aletler ve alet
artıkları da ele geçirilmiştir. Çakmaktaşı aletler içinde kesiciler, kazıyıcılar ve
dilgilerin yoğunluğu dikkat çekicidir. Kazılan alanlarda çakmaktaşı çekirdekler de ele geçirilmiştir (Resim: 6-7).

VI No.lu Alan Yassıtepe
Yeşilova Höyüğü kazı alanlarından VI No.lu alan -Yassıtepe Höyüğü’nde,
Erken Tunç Çağı I’e tarihlendirilen IIB1 ve 2 katlarına ait17 yerleşim planının
saptanabilmesi amacıyla H15, H14, G15, G14, I16 ve H16 açmaları kazılmıştır
(Resim: 2). Erken Tunç Çağı I’e ait Batı Anadolu’nun geleneksel mimari tarzını yansıtan “uzun ev” olarak tanımlanan ve benzerlerine Troia Ib,18 Beşik12
13
14
15
16
17

Çilingiroğlu vd. 2004, fig.22: 5-6; fig.24: 2-4; fig.26: 2-3, 7; fig.27: 1-3.
Mellaart 1970, fig.46: 3-4; fig.48: 21; fig 49: 8-9; fig.52: 6-7; fig.53: 9.
Duru-Umurtak 2005, lev.35: 1-3; lev.42: 6-8.
Thissen 1995, fig.1: 2; 2001, fig.24: 7-8.
Karul-Bertram 2005, fig.5: 7-9.
YASSITEPE
I.Kültür Katı :Roma
II.Kültür Katı :Tunç Çağı
A.Orta Tunç Çağı 1,2.
B.Erken Tunç Çağ, 1-2 ( MÖ.2880-2830), 3-5 ( MÖ. 3020-2900),6-8 ( MÖ.?)
III.Kültür Katı :Kalkolitik
		
A.Kalkolitik (Orta)
B.Kalkolitik (Erken)(MÖ.5320-5215, MÖ.5210-4995)
IV.Kültür Katı (Neolitik).
18 İvanova 2013, s.27.
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Yassı Tepe19,Liman Tepe20 Bakla Tepe,21 ve Doğu Ege adalarında Poliochni22,
Thermi,23 Heraion24 gibi yerleşim yerlerinde rastlanan, yan yana ve birbirine bitişik inşa edilmiş mekânlar geçmiş dönem kazılarında açığa çıkarılmış,
ancak mekânların arka bölümlerini oluşturan batı kısımları ayrıntılı olarak
araştırılmamıştı. Mekânların işlevini ve yerleşim planını tam olarak tespit etmek amacıyla, bu seneki kazılarda önceliğimizi mekânların batı kısımlarının
kazılması oluşturmuştur.

3 No.lu Mekân
H15b ve H14 ve H14c açmalarında bu sene gerçekleştirilen çalışmalarda,
geçmiş yıllarda açığa çıkarılan uzun evlerden biri olan 3 No.lu mekânın batı
kısmını tespit etmek amaçlanmıştır (Resim: 3). Çalışmalar sonucunda, H15b
açmasında, 3 No.lu mekânın, kuzeybatı yönünde uzanan, kuzey duvarının
2.00 m. uzunluğunda olan devamı açığa çıkarılmıştır. Duvarın kuzeybatıya
doğru devam ettiği anlaşılmış ve duvarın devamını tespit edebilmek adına,
çalışmalar H14a açmasına kaydırılmıştır. H14a açmasının yaklaşık 2.50x5.00
m.lik yüzey seviyesinden itibaren kazılmaya başlanmıştır. Bu alanda 3 No.lu
mekânın kuzey duvarının yaklaşık 2.50 m. uzunluğunda olan devamı açığa
çıkarılmıştır. H15b ve H14c açmalarında uzantısı tespit edilen duvarın güneyinde ise 3 No.lu mekânın arka odasına ulaşılmıştır. Bu odada sürdürülen
çalışmalarda, önceki yıllarda bu alanda açığa çıkarılan pithoslara ilave olarak,
yarısı açma kesitinin altında kalan yan yatmış bir pithos ve yalnızca ağız kısmı açığa çıkan toprağa gömülü bir başka pithos bulunmuştur. Bu alandan ele
geçirilen pithosların ve pithos parçalarının yoğunluğu dolayısıyla söz konusu
odanın depolama amacıyla kullanılmış olma ihtimali düşünülmektedir. Odanın batısında yaklaşık 0.15x0.20 m. boyutlarında iki sıra taş döşeli ve üzeri
külle kaplı bir alan açığa çıkarılmış ve bu alanda iki adet öğütme taşı ve bir
19
20
21
22
23
24

Korfmann, 1988, s. 132-133.
Erkanal-Şahoğlu 2012, s. 222.
Erkanal-Özkan, 1999, s. 25.
Bernobo Brea 1964, fig. 62.
Lamb- Brock 1933, s.148.
Kouka 2014, s. 53.
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adet de havaneli in situ halde tespit edilmiştir. Bu alanda açığa çıkarılan pithoslar da dikkate alındığında, buranın muhafaza edilen tahılların öğütülme
işlemlerinin de yapıldığı kısım olduğu düşünülmektedir.
Odanın işlevinin tam olarak anlaşılması amacıyla güneybatı köşesinde de
çalışmalar sürdürülmüştür. H14c açmasına dahil olan odanın güneybatı köşesinin, tam olarak tespit edilebilmesi için açma kesiti yaklaşık 2.50x3.00 m.
boyutlarında genişletilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında 3 No.lu
mekânın, 1.70 m. uzunluğunda 0.55 m. genişliğinde çift sıra taştan oluşan güneybatı duvarının devamı açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın hemen kuzeyinden
yanmış döküntü halde kerpiçler açığa çıkarılmış ve bir tavana ait olabilecek
üzerinde dal örgü izleri olan kerpiç kalıntıları bulunmuştur.
Odanın içerisinde yapılan çalışmalarda bu alanın çok yoğun bir yangının
etkisi altında kaldığı anlaşılmıştır. Yangın tabakasının hemen altından yerinde kırılmış kaplar ele geçmiştir. Oda içerisinden ele geçirilen keramikler ve
hayvan kemiklerinde de yoğun yangın izleri vardır.

12 No.lu Mekân
Önceki kazı sezonlarında kazılarak taban seviyesine inilen 3 No.lu
mekânın hemen altında yer alan 12 No.lu mekânda çalışılmış (Resim: 3), söz
konusu mekân 18.30 m. seviyesinden itibaren 17.90 m. seviyesine kadar kazılmıştır. Mekânın doğu-batı doğrultusunda uzanan güney duvarı, batıya doğru kısmen tahrip olmuştur. Güney duvarının yan yana 3 sıra, alt alta ise 6 sıra
taştan meydana geldiği anlaşılmıştır. Mekânın güney ve kuzey duvarları üzerinde tek sıra taştan yapılmış 15 cm. lik çıkıntılara sahip iki küçük ante tespit
edilmiştir. Mekânın tabanı 17.90 m. seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Tabanın
doğuya doğru eğimli olduğu olasılıkla bu alana doğru bir çöküntü oluştuğu
anlaşılmaktadır.
Mekânın doğusunda 1.20 m. uzunluğunda ve yaklaşık 0.50 m. genişliğinde yüzeyi sıvalı kenarları kerpiçle desteklenmiş bir platform bulunmuştur.
Mekânın kuzey ve güney duvarlarının hemen önlerinde in situ vaziyette çoğunluğu kırılmış kaplar açığa çıkarılmıştır. Kapların altında yanmış ahşap ka-
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lıntıları tespit edilmiş, kapların duvar kenarında yer alan bir raf görevi gören
ahşapların üzerine dizildiğini düşünmek mümkündür.
Mekânların dışında, uzun evlerin batısında kalan alanlarda çalışılmıştır.
H15b açmasında sürdürülen çalışmalarda tam olarak hangi mimari yapıya ait
olduğu şuan için tespit edilemediğinden, 1 No.lu duvar olarak adlandırılan
yaklaşık 4.50 m. uzunluğunda ve 0.70 m. genişliğinde, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan, büyük oranda yıkılmış taş duvar tespit edilmiştir. Söz
konusu duvarın hemen doğusunda sürdürülen çalışmalarda 0.60x0.50 m. boyutlarında korunmuş, sıkıştırılmış toprak bir taban üzerinde yerinde kırılmış
tümlenebilir basık boyunlu bir çömlek, bu çömleğe ait bir kapak, minyatür bir
gaga ağızlı testi ve keramikten düzeltilmiş ortası delikli bir ağırlık bir arada
ele geçirilmiştir.
1 No.lu duvarın 1.50 m. batısında, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 5.50 m
uzunluğunda, 0.70 m. genişliğinde bir duvar daha açığa çıkarılmış ve 2 No.lu
duvar olarak adlandırılmıştır. Duvarın batısında 5.60 m. uzunluğunda 0.70
m. genişliğinde söz konusu duvara paralel uzanan 3 No.lu duvar açığa çıkarılmıştır. Tam olarak hangi mimari yapılara ait olduğu anlaşılamasa da,
kazılan alanlardan ele geçirilen keramik parçalarına bakarak, söz konusu duvarların IIB1 ve 2 evrelerine ait duvarlar olduğunu söylemek mümkündür.
Ayrıca G15c ve d açmalarında yürütülen çalışmalarda, 2 No.lu duvar ile
aynı yönde uzanan 5 No.lu duvar açığa çıkarılmıştır. Söz konusu duvar yaklaşık 4.70 m. uzunluğunda 0.70 m. genişliğinde yan yana 2 sıra taş ve alt alta
4 sıra taştan oluşmaktadır. 5 No.lu duvarının kuzey ucu, doğuya doğru uzanan 4 No.lu duvar olarak adlandırılan bir başka duvar ile birleşmektedir. 4
No.lu duvar 2.30 m. uzunluğunda 0.70 m. genişliğindedir ve kısmen tahrip
olmuştur. Söz konusu 4 ve 5 No.lu duvarların birleşerek bir köşe yapmasından anlaşıldığı kadarıyla bu duvarlar bir mekâna ait olmalıdır. Ancak ait oldukları mekânın diğer duvarları bu seneki kazı sezonunda tespit edilememiştir. Mekân içerisinden gelen keramik parçaları yine ETÇ I karakteristiğinde
formlara sahiptir.
G15 açmasının batı yarısında yer alan, G15a-b açmalarında yapılan çalış-

150

malarda, 1.80 m. uzunluğunda 0.50 m. genişliğinde kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda uzanan bir duvar açığa çıkartılmıştır (Resim: 3). Kuzey kısmı
G15a açmasının kuzey kesitinde kalan yan yana 2, alt alta 4 sıra taştan oluşan
duvar 7 No.lu olarak adlandırılmıştır. Söz konusu duvarın 0.60 m. batısında
bu duvara paralel uzanan 3.00 m. uzunluğunda ve yine 0.50 m. genişliğinde
yine yan yana 2, alt alta 4 sıra taştan oluşan bir başka duvar açığa çıkarılmış ve bu duvar 8 No.lu duvar olarak adlandırılmıştır. 8 No.lu duvarın yaklaşık 0.50 m. batısında ve 9 No.lu duvar açığa çıkartılmıştır. Duvar 4.70 m.
uzunluğunda 0.50 m. genişliğindedir. 9 No.lu duvarının batısında, duvarın
tam ortasında yer alan yaklaşık 0.50 m.lik bir çıkıntı bulunmaktadır. 8 ve 9
No.lu duvarların arasındaki boşluk kısımda bir adet pota ve yerinde kırılmış
üç ayaklı, tek kulplu kırmızı astarlı ve parlak perdahlı bir çömlek parçaları
ele geçirilmiştir. 9 No.lu duvarının yaklaşık 2 m. güneybatısında yer alan ve
duvara paralel uzanan yaklaşık 2.70 m. uzunluğunda ve 0.60 m. genişliğinde
dağınık halde bir başka duvar açığa çıkarılmış ve bu duvar 10 No.lu olarak
adlandırılmıştır. Bu duvarın kuzeybatı köşesinden 17.57 m. seviyesinden dağınık halde bir adet kafatası açığa çıkarılmıştır. Duvarların nasıl bir mimari
yapının öğesi oldukları ve birbirleri ile bağlantısı bu seneki çalışmalarda tam
olarak tespit edilememiştir.
Yassıtepe’de bu sene gerçekleştirilen çalışmalarda çoğunlukla Erken Tunç
Çağı I evresine tarihlenen IIB1 ve 2 tabakaları kazılmıştır. Ele geçirilen keramikler el yapımıdır. Hamur küçük taşçık ve az ya da orta yoğunlukta mika
katkılıdır. Pişme genelde iyi derecededir. Kap yüzeyleri büyük çoğunlukla
astarlıdır. Astar renkleri çoğunlukla gri, koyu gri, siyah, koyu kahverengi
vegrimsi kahverengi gibi koyu renklerdedir. Ayrıca soluk, kırmızımsı, sarımsı, pembemsi, tonlardadır. Keramiğin büyük çoğunluğu perdahlıdır. Benzerlerine geçmiş sezon kazılarında da rastladığımız gaga ağızlı testi, sığ çanak,
küçük çömlekler, kapaklar ve üç ayaklı çömlekler ele geçen formlar arasındadır (Resim: 8-10).25 Bu tabakaların keramikleri Kumtepe IB sonları-IC1 ve
Troya I-Erken safhaları keramikleri ile paralellik göstermektedir.
25 Derin, Z. & Caymaz, T., 2013, s. 125-127, çiz, 4-7; Derin, Z. & Caymaz, T., 2014, s.422-423, res.8.;
Derin, Z. & Caymaz, T., 2015, s. 453-458, res. 4.
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Yassıtepe’de daha önceki yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalarda Orta
Tunç Çağına ait keramik parçaları ele geçirilse de Orta Tunç Çağına ait mimari veriler çok iyi tespit edilememişti. Bu yüzden bu sene yüzeyde Orta Tunç
malzemesinin daha yoğun tespit edildiği güney kesimde 3.0x2.0 m. boyutlarında bir test açması açılmıştır. 18.28 m. seviyesinden itibaren kazılmaya
başlanan test açmasında 17.45 m. deriliğe ulaşılmıştır. Test açmasında yüzey
toprağının hemen altında yaklaşık 2.00 m. uzunluğunda ve 0.40 m. genişliğinde ortalama 25x20, 15x15, 20x15 cm. boyutlarında taşları olan bir duvar
uzantısı açığa çıkarılmıştır. Test açmasından ele geçirilen keramikler ise üst
seviyelerde Orta Tunç Çağı yoğunlukta iken, daha alt seviyelere doğru Erken
Tunç Çağı keramikleri ile karışık gelmektedir. Test açmasının kuzeydoğusunda, 17.64 m. seviyesinde pişmiş topraktan minyatür bir kap ele geçmiştir.
Ayrıca 17.48 m. seviyesinden pişmiş topraktan bezemeli küçük bir ağırşak ve
açmanın elenen toprağından bir adet bronz iğne ele geçirilmiştir.
3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
Yeşilova Höyüğü kazılarının sona ermesinin ardından Yassıtepe’nin güney doğusundaki 89 No.lu parsel içinde çalışmalara başlanmıştır26.
2012 yılında söz konusu alanda 2x3 m. boyutlarında 6 sondaj açılmış, ilk
mimari kalıntıların ortaya çıktığı yüzeyden 1.55 m. derinliğe kadar kazılmıştı.
Yeni kazı sürecinde sondaj alanları, çevresindeki yapıların temellerine zarar
vermeyecek şekilde 1.20-2.00 m.lik yürüme bandı bırakılarak, kazılan alan
8.00x17.00 m. boyutlarına genişletilmiştir.
Çalışılan 137 m2’lik alanda deniz seviyesine göre yüzeyde 17.00 m. seviyesinde başlanan kazı çalışmalarında alan genelinde 15.00 m., test açmasında ise
11.00 m. seviyesine kadar inilmiştir (Resim: 4).
26 Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi, Katipoğlu Mevkiinde Yassıtepe yayılım alanında bulunan 1pafta, 2 ada , 89 parseline kayıtlı III. Derece Arkeolojik sit alanındaki kazı çalışmalarının
ilerleyen süreci içinde ortaya çıkan bulgular çalışma kapsamının değişmesi gerektiğini ortaya
koymuş ve İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2015 tarih ve 219573 sayılı yazısı
uyarınca Yeşilova Höyüğü kazı başkanlığı ile koordineli olarak kurtarma kazısı kapsamında
yapılması uygun görülmüştür. Kazı çalışmaları İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Mustafa Kiremitçi,
Ulaş Göçmen ve Yeşilova Höyüğü kazı ekibi ortaklığında iki ay devam etmiştir.
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89 No.lu parseldeki çalışmalarda sondajların birleştirilerek alanın genişletilmesi, alanın tümüne yayılan mimari kalıntıların açığa çıkarılmasını sağlamıştır. Duvarlar açmanın genelinde doğu-batı doğrultusundadır. Duvar kalıntılarının doğrultusu ve seviyeleri kuzeyden güneye doğru inen bir eğimin
olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu durum ana toprak seviyesinde açık şekilde
görülmüştür. Yapılan çalışmalarla 15.00 m. seviyesine kadar iki mimari tabaka ortaya çıkartılmıştır. Mimari kalıntıların alanın güney kısmında daha
iyi korunduğu kuzey yarısındaki bazı duvarların tahrip olduğu görülmüştür.
Alanın genelinde yaklaşık 0,35 m. kalınlığında bir yüzey toprağı ve moloz
tabakası bulunmaktadır. İçinde keramik parçalarının bulunduğu kültür toprağı 16.65 m.de başlamaktadır.
Alanın kuzeyinde 16.00 m. seviyesinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan
üç duvar açığa çıkarılan ilk mimari kalıntılardır. 3.20, 3.10 ve 2.00 m. uzunluğundaki üç taş temel ve ortasında açığa çıkarılan pithos kısmen sağlam durumdadır. 0.48 m. kalınlığındaki taş temeller orta boy taşlarla çamur harç
kullanılarak yapılmışlardır. Ortaya çıkan kalıntılara göre alanın kuzey kesiminde üst üste tek sıra taşlarla yapılmış temelleri olan en az iki mekânın yer
aldığını söylemek mümkündür (Resim: 4).
Bu kata ait kazı alanının, batı kesitine yakın konumda, 15.38 m. seviyesinde kısmen dağılmış durumda bir mezar açığa çıkarılmıştır. Kemiklerin
konumundan hocker tarzında doğu-batı doğrultusunda yatırıldığı anlaşılan
gömünün kafatasının yüz bölümü, kalça ve el-ayak kemikleri tahrip olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından yapılan
ilk incelemeler doğrultusunda, normalinden daha kalın kemik yapısına sahip olan kafatasında anomali hastalığı olabileceği yorumu yapılmıştır. İskelet
üzerindeki incelemeler sürmektedir. Basit toprak mezar türündeki gömünün
yanında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
15.00 m. seviyesindeki ikinci mimari tabaka alanın genelinde daha iyi korunmuş durumdadır. 14.80 m. de tespit edilen bir yangın tabakası ile başlayan bu tabakadaki yapıların üstteki kata göre yönleri farklıdır. Genel olarak
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan yapıların taş temelleri de 0.48 m. genişliğindedir.
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Alanın kuzey yarısındaki taş temeller üstteki yapı katının altında kalmıştır. Buna karşın aynı alanda kuzey-güney yönünde uzanan bir mekânın bulunduğu anlaşılmaktadır. Mekânın batı duvarının korunan kısmının uzunluğu 5.00 m.dir. Mekânın doğu duvarının ise 1.00 m. uzunluğundaki küçük bir
bölümü korunmuştur.
Alanın güney yarısında ikinci mimari kata ait iki evreli bir mekân kalıntısı
ve en güney kesimde bir duvar yer almaktadır. Duvarlar doğu-batı doğrultusundadır. Ana toprağın ise güneye doğru eğimli olduğu anlaşılmıştır. Sözünü
ettiğimiz alanda 3.75 m. genişliğinde, içinde pithos ve bir fırının yer aldığı bir
mekân bulunmuştur. Mekânın kuzey duvarı 8.60 m.dir. Bu duvar ilk aşamada orta boy taşlar kullanılarak 0.50 m. kalınlığında yapılmıştır. Ancak daha
sonra genişletilmiş ve duvarın kalınlığı 1.00 m.ye ulaşmıştır. Duvar eğime
bağlı olarak batı kesimde 16.00 m. seviyesinde başlarken, doğu ucunda 15.17
m. seviyesindedir. Mekânın güney duvarı daha çok tahrip olmuştur. Yaklaşık
0.48 m. kalınlığındaki duvarın 3.60 m.lik bir bölümü korunmuş durumdadır.
Güneybatı kesimdeki yaklaşık 2.00 m. çapındaki bir çukur mekânın tahrip olmasına neden olmuştur. Çukurdan ele geçirilen güncel buluntular tahribatın
yakın zamanda yapıldığını göstermektedir. Buradaki duvarlar da kuzey duvarında olduğu gibi 15.68 ile 15.33 m. arasındaki seviyeleri ile doğuya doğru
eğimlidir.
Mekânın doğu kesiminde tabanı 15.11 m. seviyesinde olan içten 1.40 m.
çapında bir fırın kalıntısı açığa çıkartılmıştır. Fırının üst kısmı tahrip olmasına
karşın batı kenarındaki taşlar korunmuş durumdadır (Resim: 4).
Mekânın batı kesiminde duvara yakın konumda 1.20 m. çapında bir pithos
yerleştirilmiştir. Pithosun üst kısmı kırılarak tahrip olmuştur. Pithosun yanında mekânın orta kısmında 0.90 m. çapında bir çöp çukuru tespit edilmiştir.
Kazılan alanın güneydoğu kesiminde 1.40 m. kalınlığında olasılıkla bir
tahkimat duvarı açığa çıkartılmıştır. Duvar 15.34 seviyesinden güneyde 14.40
m. seviyeye ulaşmaktadır.
Duvarın güney yarısı taşlarla destek duvarı şeklinde inşa edilmiştir. Açma
sınırına geldiği için tehlikeli olacağı düşüncesiyle duvarın alt seviyesi tespit
edilemeden kazıya son verilmiştir. Zira açmanın bu kesimdeki yüzeyden iti-
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baren derinliği 2.60 m.ye ulaşmış alanın daralması nedeniyle çalışmalar güçleşmiştir. Duvarın gerek kalınlığı ve gerekse güneye doğru eğimi nedeniyle
bir savunma duvarı olduğunu düşünmekteyiz.
Yüzey toprağının altından 16.65 m. seviyesinden başlayarak 14.80 m. seviyesine kadar olan tabakalar kendi içinde iki evreli olarak gelişim göstermekte
ve ele geçirilen buluntular itibarıyla Orta Tunç Çağını işaret etmektedir. 16.6516.00 ve 16.00-14.80 m. seviyesinden; gri ve açık kiremit renginde hamurlu
keramik parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 13). Genellikle hamurla aynı renkte
astar kullanmıştır. Keramikler ince kum katlı olup çarkta yapılmışlardır. Kap
parçaları içinde basit ağız kenarlı çanak ve kâseler, içe dönük ağız kenarlı
kâseler, pithos parçaları bulunmuştur. Sepet kulplar, ilmek ve şerit kulplar
genel olarak yaygındır. Dipler içinde pedestal şeklinde yüksek ayaklı kaideler
dikkati çekmektedir.
Keramikler dışında çok sayıda küçük buluntu ele geçirilmiştir. Keramikten yapılmış ağırşaklar, pişmiş toprak ağırşaklar, kemik deliciler, taş balta
parçaları, tunç iğne, delici ve okucu ele geçirilen buluntular arasındadır. Buluntularda ele geçen keramiklerle uyumlu olarak Orta Tunç Çağını işaret etmektedir.
Kazı alanının tamamında yaklaşık 15.00 m. seviyesine kadar inilmiştir.
Özellikle çevredeki yapı duvarları ile açma sınırı arasında kalan yürüme yolu
ve açma kenarları yağmurun etkisi ile akmaya ve çökmeye başlamıştır. Açma
kenarlarında çökme tehlikesi ile karşılaşılınca. 2 m.den daha fazla derinleşmek tehlikeli hale gelmiştir.

Orta Tunç Çağı tabakalarından sonra mimari

kalıntılar kaldırılmamış, Erken Tunç Çağı tabakası seviyesinde bırakılmıştır.
Buna karşın ana toprak seviyesine kadar kültür tabakalarını da anlayabilmek için alanın kuzey batısında mimari kalıntının olmadığı boş bir kesimde
1.60x1.60 m. boyutlarında test açması açılmıştır.
Söz konusu test açmasında 15.00 m.den 11.00 m. seviyesine kadar inilmiştir (Kesit). Bu seviyeye kadar dört yangın tabakası ile karşılaşılmıştır. Keramik ve buluntular üzerinde yapılan incelemeler 15.00-13.00 m. arasındaki
tabakaların Erken Tunç Çağı’na, 13.00-11.00 m. seviyelerinden ana toprağa
kadar olan seviyelerin Kalkolitik Çağa ait olduğunu göstermiştir.
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Erken Tunç Çağı katlarında ele geçirilen koyu yüzlü keramik parçaları,
ağız kenarında çıkıntılar olan kap parçaları, üç ayaklı kaplara ait ayak parçaları, içe dönük ağız kenarlı kâseler, makara kulplu çanak parçaları Yassıtepe Höyüğü kazılarında da saptanan ETÇ I dönemini işaret etmektedir. M.Ö.
2880-2830 yıllarına tarihlenen katların Batı Anadolu kültürel sürecinin önemli
bulgularına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Parsel içinde sürdürülen test açması çalışmalarda kuşkusuz en önemli bulguya Kalkolitik katlarda ulaşılmıştır. Yaklaşık 2 m.ye ulaşan kalın depoziti ile
Erken ve Orta Kalkolitik süreci anlayabileceğimiz in situ buluntulara sahiptir
(Resim: 11-12).
İn-situ durumda tüm kabın da (Resim: 11) ele geçirildiği bu çalışmalarda
89 No.lu parselde yaklaşık 6 m. kalınlığındaki kültürel sürece bağlı olarak
Yassıtepe’nin, düzenli tabakalar halinde Kalkolitik Dönemden Orta Tunç Çağına kadar devam ettiğini ortaya koymuştur.
Test açmasının alt seviyesinde ana toprağın doğuya doğru derinlik kazanması kazı alanındaki kültür tabakalarının doğu kesimine doğru en az 1.00
metre daha derine inebileceğini göstermiştir. Ayrıca ana toprağın seviyesinde
Neolitik Döneme ait keramik parçalarına rastlanması nedeniyle bu alandaki
kültürel sürecin çok daha eskiye gidebileceğini de söylemek mümkündür. Bu
durum Yassıtepe Höyüğü’nü merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda saptadığımız bulguları da desteklemektedir.
2015 Yılında İzmir Arkeoloji Müzesi’ne kurtarma kazısıyla birlikte 229
adet eser teslim edilmiştir.
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Resim 1: Yeşilova Höyüğü Neolitik Dönem kazı alanı.

Resim 2: Yassıtepe ETÇ. kazı alanı.
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Resim 5: Geç Neolitik keramiği -IV1a.

Resim 3: Yassıtepe 3 ve 12 No.lu mekânlar.

Resim 6: Geç Neolitik çakmaktaşı ve obsidyen
çekirdekler -IV1a

Resim 7: Geç Neolitik taş baltalar.

Resim 4: Yassıtepe 89 N.’lu parsel planı.

Resim 8: ETÇ.1 keramiği IIB2.
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Resim 9: ETÇ.1 üç ayaklı çömlek. IIB2.

Resim 10: ETÇ.1 gaga ağızlı kaplar. IIB2.

Resim 11: Çömlek- Erken Kalkolitik III.B.

Resim 12: Orta-Geç Kalkolitik keramiği. III.A.

Resim 13: OTÇ Keramiği II.A.
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KALE-İ TAVAS (TABAE ANTİK KENTİ) ÖREN YERİ
KAZILARI 2014-2015
Mustafa BEYAZIT*
Kasım İNCE
H. Hüseyin BAYSAL
Bu çalışmada, Kale-i Tavas (Tabae)’ın 2007 yılında başlatılan kazı çalışmalarının 2014 ve 2015 yıllarındaki buluntu ve sonuçlarının değerlendirmesi
yapılmıştır.
Denizli İli Kale İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yeri, ilçe merkezinin 2.3 km. güneyinde, Denizli-Muğla karayolunun 1 km. batısındaki doğal kaya oluşumunun üzerinde yer almaktadır
(Resim: 1).
Kale-i Tavas (Tabae antik kenti)’da arkeolojik kazılara, 2007 yılında Denizli Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Ersoy’un bilimsel danışmanlığında ilk
*

Doç. Dr. Mustafa BEYAZIT, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Denizli/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Kasım İNCE, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Öğretim Üyesi, Denizli/TÜRKİYE.
H. Hüseyin BAYSAL, Denizli Müze Müdürü, Denizli/TÜRKİYE.
Çalışmalarımıza her türlü yardımda bulunan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla başta olmak
üzere belediye çalışanlarına ve yakın ilgi gösteren Kale halkına, Kültür Bakanlığı Kazılar Dairesi
Başkanlığı’na, Denizli Valiliği’ne, Denizli İl Kültür Müdürlüğü’ne, Denizli Müze Müdürlüğü’ne
ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.
Bununla birlikte çalışmalara heyet üyesi olarak katılan, Prof. Dr. Halil Kumsar, Doç. Dr. Yasemin Beyazıt, Yrd. Doç Dr. Ramazan Uykur, Yrd. Doç. Dr. Turgay Beyaz, Öğr. Gör. Dr. Bülent
İşler, Öğr. Gör. Dr. Nesrin Aydoğan İşler, Araş. Gör. Mustafa Ekmekci, Araş. Gör. Başaran Doğu
Gital, Araş. Gör. Berkay Dinçer, restoratörlerimiz; Büşra Altındağ, Şebnem Köksal, Çağla Cansın
Karaman, Uzman Şuayip Çelemoğlu, sanat tarihçileri; Müge Şen, Alper Atıcı, Meryem Canseven, Ahmet Sürücü, Rafet Tosun, Songül Yamer, Melek Kalıntaş, Selin Kultufan; öğrencilerimiz
Doğukan Yağcı, Düriye Beyaz, Yusuf Baştürk, Ebru Ertaş, Yaşar Ayata, Elif Gören, Burcu Akın,
Tuba Nazlıoğlu, Esra Aydın, Emre Tekin, Kadri Çakmak ve ortalama 10 işçi katılmışlardır.
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kez başlanılmış, 2008’den itibaren 2013 yılına kadar Prof. Dr. Bozkurt Ersoy
tarafından müstakil olarak sürdürülmüştür. Ersoy’un döneminde; Cevher
Paşa Camisi haziresinde, Pazaryeri Camisi’nde, Tekke Önü Mescid’inde,
Cevher Paşa Hamamı’nda, Roma hamamı olarak adlandırılan alanda, iç kale
surlarında, I, II, III No.lu sarnıçlarda, I. No.lu (Osmanlı), pazaryeri ve hamam
yolu çeşmelerinde, kanallarda/mağaralarda kazı çalışmaları yapılmış olup,
kazılar sırasında bulunan seramik, sikke, metal ve mermer parçalar üzerinde
de gerekli çalışmalar yürütülmüştür (Harita: 1).
Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yeri kazısı, 2014 yılında, Denizli
Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım İnce’nin bilimsel
danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. 8 Temmuz - 2 Ekim 2014 tarihleri arasında yürütülen kazı çalışmaları, Roma hamamı olarak adlandırılan mekânda,
AVII-h5 karelajında yer alan kanalda/mağarada ve son olarak yüzeyde rastlanılan yazıtlı taşın bulunduğu alanda yapılmıştır.
Alanda çalışmalara öncelikle yabani ot temizliği ve moloz taşların kaldırılması ile başlanmıştır. Sonraki adımda ise hamam olarak adlandırılan mekânın
içinde ve dışında 1105.21 m. kotunda bir birliktelik sağlanarak gridleme sistemiyle oluşturulan alfa-nümerik kodlamalar tamamlanmıştır. Mekânın, sınırlarını belirlemeye ve hangi amaçla kullanıldığını ortaya çıkarmaya yönelik
çalışmalara ise mekânın kuzeybatısından başlanıp güneydoğusuna doğru
devam ettirilmiştir. Kaldırılan toprak tabakasının içerisinden ana kayadan
koparak parçalandığı düşünülen moloz taşlar ile sıklıkla karşılaşılmış ve bu
moloz taşlar çalışmaların yavaşlamasına neden olmuştur. Yapının kuzeybatısında bulunan FVII-h6-7,i6-i7 karelajlarında, Osmanlı Döneminde kullanılan evlerin zemini olabileceğini düşünülen taşlar ile karşılaşılmıştır. Bu alan,
fotoğraflarının çekilip, çizimlerinin yapılmasının ardından kaldırılmıştır.
Mekânın güneydoğusunda yapılan seviye inme çalışmaları sırasında duvarın doğu cephesi ortaya çıkartılmıştır. Toplam uzunluğu 10 m. olan duvarın
kuzeye doğru yükselerek ilerlediği ve ana kayaya ulaşan kısmının köşe yaparak tekrar hamamın üst kısmına yöneldiği görülmüştür. Duvar yapımında
moloz taşlar ile tuğla parçaları çamur harcıyla birlikte kullanılmıştır. Ayrıca
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mekânın doğusunda yapılan yüzey araştırmasında ana kayada yer alan niş
izlerinden ve kaplama deliklerinden hareketle mekânın içerisinde yer alan
nişlerin doğudaki yamaca kadar devam ettiği düşünülmektedir. Duvarın
doğu kısmında ana kayadan koptuğu görülen kaya parçaları bulunmaktadır.
Bu kaya parçalarının üzerinde yer alan ve doğu yamaca kadar devam eden
düzgün hatlardan hareketle bu kısımların su kanalı olabileceği üzerinde de
durulmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında GVIII-c1,c2,c3 karelajlarında iki adet duvar sırası daha ortaya çıkartılmıştır. Yapım tekniklerinin, kullanılan malzemelerin, duvar kalınlıklarının ve duvarların birbirine
olan mesafelerinin eşit uzunluklarda olmasından hareketle duvarların aynı
dönemlerde yapılmış olmaları muhtemeldir. Mekânın doğu kısmında çıkan
muhdes duvarların korunması amacıyla duvarların üst kısmına bir sıra moloz taş ile kaplama yapılmıştır. Bunun dışında GVIII-c1 açmasından üzerinde
yazı olan mimari parça ele geçmiştir. Hamam olarak adlandırılan mekânın
kuzeydoğusunda yer alan 2.10 m. derinlikte ve ortalama 3.40 m. genişlikte altı
yuvarlak kemerli eyvanımsı açıklığın üst kısmındaki sınırlarını belirlemeye
yönelik, ortalama 2.00 m. genişliğindeki alanda temizlik çalışmaları yapılmıştır (Resim: 2-3).
Cevher Paşa Camii’nin güneybatısında AVII-h5 açmasında yer alan kanal/mağara, halkın yoğun ilgisini çekmekte ve izinsiz kazılara sebep olabileceği endişesi ve kanalın/mağaranın işlevini belirlemek amacıyla, 19 Ağustos
2014’de çalışmalara başlanılmıştır (Resim: 4). Pamukkale Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Turgay Beyaz tarafından yapılan
incelemelerde kanal/mağarada güvenlik açısından çalışmanın herhangi bir
sakıncası olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, öncelikle kanalın/mağaranın doğu kısmına yağmur ve sel sularından korunmak için moloz taş ve topraktan müteşekkil set oluşturulmuştur. Yine kanalın/mağaranın kuzeyinden
gelebilecek sel sularının önlenmesi amacıyla bu yamaçta bir teras sistemi yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sırasında büyüklükleri değişen düzgün kesilmiş blok taşlarla karşılaşılmıştır. Blok taşların arasında harç ile karşılaşılması,
kanal/mağaranın ağzının sonraki dönemlerde kapatılmış olabileceğini düşündürmektedir. Teras çalışmasının başlatıldığı alan ile blok taşların arasında
kalan kısımda boyları ve büyüklükleri değişiklik gösteren çatı kiremidi ve
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tuğlalar bulunmuştur. Kanalın/mağaranın dışında yapılan bu çalışmaların
ardından içeride seviye inme çalışmaları başlatılmıştır. Toplamda 2 metrelik derinliğe ulaşılması ile zemin olduğunu düşündüğümüz seviyeden sonra kanalın/mağaranın iç kısmına doğru temizlik ve seviye inme çalışmaları
devam ettirilmiştir. Çıkartılan nemli toprak kurutulduktan sonra elenmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Turgay Beyaz, kireç taşından müteşekkil kanal/mağara tavanında, sızan sularla beraber gelen karbonat (kalker) birikimiyle oluşan minik sarkıtçıkların oluştuğunu belirtmiştir. Çalışmalar kanalın/mağaranın 10.
metresinde sonlandırılmıştır. Alanın temizliği yapılmış ve güvenlik amacıyla
kanalın/mağaranın ağzı çamur harcı ve moloz taşlardan oluşan bir duvarla
kapatılmıştır.
2014 sezonu içerisinde, DVII-b9 karelejının yüzeyinde Osmanlıca harfler yazılı olan sadece bir köşesi görülen taşın mahiyetini öğrenmek ve kaybolmasını önlemek için kurtarma çalışması yapılmıştır. Mermer malzemeli,
0.79x0.70x0.17 m. ebatlarındaki taşın bir köşesi kırıktır. Taşın yüzeyinde sağ
tarafta Rumî olarak “14 Teşrîn-i Sânî 1317” (Milâdi 27 Kasım 1901), orta kısımda “Veladet-i Hümayün” (Padişahın doğum günü), sol köşesinde ise Hicri olarak “16 Şabanü›l-azîm 1319” (Milâdi 28 Kasım 1901) tarihleri yazılıdır.
Bloğun yüzeyinde siluet olarak tuğra görülmekle birlikte, yüzeyine sonradan
açılan kanal ve doğa şartlarının verdiği tahribattan dolayı, tuğra ve diğer yazılar tam olarak okunamamaktadır. Bununla birlikte taşın II. Abdülhamit’in
ikiz oğullarının doğduğu yıla denk gelmesi nedeniyle, bölgenin ileri gelenleri
tarafından şimdilik yerini bilmediğimiz bir bina için yaptırılmış olabileceği
ihtimali akıllara gelmektedir. Taşın yüzeyine sonradan açılan kanal ve deliğin
ise susam yağı çıkarmak için kullanıldığı ve bölgede yapılan araştırmalarda
da taşın bulunduğu alanın helvacı dükkânı olduğu anlaşılmıştır. Blokta gerekli temizlik ve envanter çalışmaları tamamlandıktan sonra Denizli Müze
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir (Resim: 5).
Çalışmalar sırasında kaldırılan toprak tabakası içerisinde Orta Çağ›dan
başlayıp, 20. yüzyılın ilk yarısına kadar tarihlendirilen bol miktarda seramik
malzeme ortaya çıkartılmıştır. Seramiklerde sırlı ve sırsız parçalar bulunmakta ve bunların çok azında figürlere yer verildiği görülmektedir. Sırlı seramik-
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lerin içerisinde, Kütahya ve Çanakkale seramiklerinden parçaların yanı sıra
Aydın Karacasu üretimi seramiklere de rastlanılmaktadır. Bunun yanı sıra
cam ve metal objeler, mimari parçalar ile karşılaşılmıştır.
Kazı çalışmaları sırasında farklı dönemlerden ve madenlerden basılmış
toplam 224 adet sikke ele geçirilmiştir. Sikkeler öncelikle envanterlenip, restoratör tarafından temizlik çalışmaları yapılarak öncesi ve sonrası fotoğraflarla
kayıt altına alınmıştır.
Bunun dışında kanal/mağara kısmında yapılan teras çalışması sırasında
başı ve ayakları tahrip olmuş heykel bulunmuştur. Heykelin yüksekliği 11.4
cm., gövde genişliği ise 6.6 cm. olarak kaydedilmiştir. Heykel kendi sağ elinde bir asa tutmakta ve bir yılanın kıvrılarak asaya yaslandığı görülmektedir.
Verilerden hareketle bu heykelin Roma Döneminde sağlık ve tıp tanrısı olarak adlandırılan Asklepios olduğu tespit edilmiştir (Resim: 6). 2007 yılından
beri değişik yerlerde sürdürülen çalışmalarda, M. S. I.- II. yüzyıllar arasına
tarihlendirilen, bronz ve mermer malzemeli küçük ebatlı el, kol, baş ve gövde
(Aphrodite, imparator ve Tykhe başlarının) parçalarının yanı sıra, Asklepios
gövdesinin de bulunması, sonraki dönemlerde dikkatlice yapılacak bilimsel
kazılarda elde edilecek değerli kültür varlıklarının artacağı kanaatini uyandırmaktadır.
2014 kazı sezonunda ortaya çıkartılan ve tasnifi yapılmış toplam 118 envanterlik ve 106 etütlük sikke, 1 arkeolojik-envanterlik eser (Asklepios heykeli), 4 arkeolojik-etütlük eser (figürin başı vb.), 8 etnografik-envanterlik
eser (kurşun mühür, kolye ucu, bronz bilezik vb.), 14 etnografik etütlük eser
(bronz kolye ucu vb.) ve 1 taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki Osmanlıca
yazılı mermer parça Denizli Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yerinin 2015 kazı çalışmaları, 08
Temmuz - 24 Ekim 2015 tarihleri arasında, yine Denizli Müze Müdürlüğü
Başkanlığı’nda, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Beyazıt’ın bilimsel danışmanlığında yürütülmüş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği izin doğrultusunda yeni açma yapılmadan, Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yerinde
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temizlik çalışmaları ve çevre düzenlemesi yanı sıra, mezarlık ve hazirelerdeki
mezar taşlarına numara verilerek, temizlik, fotoğraflama ve kitabe okuma çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra Kavaklıpınar mevkiinde yer alan Kale-i
Tavas Mezarlığı’ndaki alan düzenlemeleri, mezar taşlarının yüzey temizliği
ve kataloglama işlemleri ile devam ettirilmiştir.
Kazı çalışmalarına alandaki yolların ve eserlerin etrafında temizlik çalışmaları yapılarak başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında, Cevher Paşa Camii, çeşme ve sarnıçların yanında bulunan bilgilendirme levhalarının yerlerinden sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. Bu levhalar eski yerlerine Kale
Belediyesi’nin katkılarıyla monte edilmiştir.
AVII-h5 açmasında açıklığı bulunan kanalda/mağarada, 2015 yılı kazı sezonu içerisinde çalışmalara başlamadan önce ve çalışmalar esnasında, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden
Prof. Dr. Halil Kumsar kanala/mağaraya gelerek incelemelerde bulunmuştur. 20 Temmuz-23 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kanal/
mağara içerisinde bir önceki yıldan kalan yerden itibaren temizlik yapılmıştır
(Resim: 7). Çalışmalardaki amaç, kanalın/mağaranın işlevi, hangi dönemde
yapılmış olabileceği ve nerelerle bağlantısı olduğunu ortaya çıkarmaktır. Kanalın/mağaranın fiziksel durumu, kayaç yapısı ve kullanım amacına yönelik
çalışmalardan sonra, ekip üyesi Prof. Dr. Halil Kumsar tarafından kanalın/
mağaranın su drenaj etmek amacıyla kullanılmış olabileceği ileri sürülmüştür. Toplam uzunluğu 114 m. olan kanalın/mağaranın 23. m.sinde su kaynağı
ve kaynağın yaklaşık olarak 0.40 m. üst kısmında doğu duvar yüzeyinde taşların temizliği esnasında kazıma tekniği ile yapılmış 0.30x0.20 m. ölçülerinde
bir haç işaretine rastlanılmıştır (Resim: 8). Suyun çıkış noktasından başlayıp
kanalın/mağaranın dolgu toprak ile son bulan 114. m.sine kadar devam eden
ve suyu taşımak için kullanıldığı anlaşılan kanal/mağara duvarına oyularak
oluşturulmuş bir su kanalı bulunmaktadır. Kanalda/mağarada 36. m.den
itibaren su birikintisi görülmekte ve ilerledikçe suyun derinliği artmaktadır.
Kanalın/mağaranın 67. m.den itibaren kanal/mağara ikiye ayrılmaktadır.
Sağ taraftaki ayrım 14 m. sonunda son bulmaktadır. Soldaki ayrımdan 47 m.
devam edildikten sonra, dolgu toprağa rastlanmaktadır. Bu alanda kanalın/
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mağaranın tavan bölümünde uzunlukları değişen sarkıtlar görülmektedir.
Kanalın/mağaranın bu bölümden itibaren devam etmesi veya çıkışının burada olması muhtemeldir. Kanal/mağara açıklığından itibaren 107. m.ye kadar
moloz taş ve döküntü toprak temizliği yapılmıştır. Kanal/mağara ile ilgili
diğer bir çalışma ise elde edilen veriler ve halktan alınan bilgiler ışığında çıkış
açıklığının bulunduğu alanı tespit etmek olmuştur. Tespit edilen bu alanın
güney kısmının üst tarafına yağmur ve sel sularından etkilenmesini önleme
amaçlı olarak moloz taş ve toprak ile set oluşturulmuştur. Çalışmaların son
bulması ile kanalın/mağaranın açıklığı, güvenlik amaçlı moloz taş ve toprak
harç ile örülerek kapatılmıştır.
2015 kazı sezonunda ören yerindeki Osmanlı dönemi mezar taşlarına yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Buna yönelik olarak, kazı ekibi tarafından
Cevher Paşa Cami’nin önündeki hazirede yer alan mezar taşlarına numara
verilerek, temizlik, fotoğraflama ve kitabe okuma çalışması yapılmış ve mezar sınırı kayan şahideler düzenlenmiştir (Resim: 9). Bu çalışmalar esnasında
yüzey buluntusu olarak beş sikke kazı envanter defterine yüzey buluntusu
olarak kaydedilmiştir.
İç kale surlarının kuzeyinde ve D-IX karelajındaki küçük hazirede, öncelikle yüzey temizliği yapılmıştır (Resim: 10). Daha sonra toprak altından
başlıkları seçilen dört adet mezar taşı çıkarılmıştır. Çıkarılan mezar taşlarının
hem in-situ hem de temizlendikten sonraki fotoğrafları çekilip, gövde yatay
kesitleri ve ölçüleri alınarak, kitabe okuma çalışmaları tamamlanmıştır.
Diğer çalışma alanı ise, Kale ilçe merkezinin dışında, Kavaklıpınar mevkiinde yer alan Kale-i Tavas Mezarlığı’dır. Tapunun 81. pafta, 2582 parselinde
kayıtlı yukarı (Doğu) mezarlık 7160 m2, aynı paftanın 2586 parselinde kayıtlı
aşağı (Batı) mezarlık ise 2280 m2 lik alanı kapsar. Mezarlık alanı ortasından geçen Denizli-Muğla karayolu nedeniyle yukarı ve aşağı mezarlık olmak üzere
iki ayrı parselde konumlandırılmıştır. Mezarlık alanı incelendiğinde, burada
yer alan mezar taşlarının çoğunlukla Osmanlı Dönemi olduğu tespit edilmiştir (Çizim: 1).
Karayolunun genişletme çalışmaları sırasında şahidelerin kaybolabileceği
nedeniyle 2015 yılı kazı programına Kale-i Tavas Mezarlığı çalışmaları dâhil
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edilmiş ve yukarı mezarlığın batı kenarı, yani Denizli-Muğla yolunun doğu
kenarı, boyunca çalışmalara başlanılmıştır.
Bu alandaki çalışmalara, mezarlıkta yer alan makilik alanların ve çalıların
temizlenmesi, sonrasında mezar taşlarına envanter numarası verilerek başlanmıştır. Numara verilen mezar taşlarının in-situ halleri fotoğraflanıp, daha
sonra fotoğrafı çekilen mezar taşlarının üzerindeki alg ve liken tabakaları temizlenmiştir. Temizlenen mezar taşlarının kitabelerinin daha doğru okunabilmesi için yüzeyleri tebeşirlenmiş, tebeşirlenen mezar taşlarının fotoğrafları
tekrar çekilmiş, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Beyazıt ve diğer ekip üyeleri tarafından
transkripsiyon çalışmalarına başlanılmıştır. Diğer yandan temizlenen mezar
taşlarının ön cephe ve gövde yatay kesitleri çizilmiştir.
Arazide yapılan yüzey temizliği sırasında aile mezarları ve çerçeveli mezarların etrafı açılarak in-situ durumlarının fotoğraf çekimleri ve çizimleri
yapılmıştır. Sonraki aşamada ise, aslına uygun olarak düzenlenen aile mezarlarının ve çerçeveli mezarların son durumları da aynı yöntemlerle kayıt
altına alınmıştır. Diğer yandan bu çalışmalar yapılırken mezarlık alanında
hangi mezara ait olduğu belli olmayan şahidelerin de yüzey temizlikleri yapılmıştır. Söz konusu şahidelere, ileride yapılacak çevre düzenleme projesi
dâhilinde, ziyaret yolları eklenecek şekilde boşluklar bırakılarak belli bir düzen içerisinde, bazen baş taşı ve ayak taşı eşleşmeli, bazen de sadece baş taşı
şeklinde alan içerisinde yerleştirilmişlerdir (Resim: 11-12).
Düzenlemesi yapılan yukarı mezarlığın batı kenarının kuzey tarafından
itibaren; 78 adeti Osmanlıca kitabeli, 116 adeti kitabesiz ve 5 adeti de sal taş
şeklinde toplamda 199 adet mezar taşı ayağa kaldırılmıştır. Tüm bu çalışmalar neticesinde, kaybolmaya yüz tutmuş bir hazineye sahip çıkılmıştır. Yapılan transkripsiyon çalışmaları ışığında, Kale’de yaşamış ya da yaşayan birçok
sülâlenin şeceresinin çıkarılması için bir adım atılmıştır (Çizim: 2).
Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) yerleşiminin bulunduğu tepenin yamaçlarında, olası prehistorik buluntuların tespit edilmesi amacıyla 2015 kazı sezonunda çalışma yapılmıştır. Yerleşim yerinin yakın zamana kadar kullanılmış
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olması nedeniyle, alanında prehistorik dönemden herhangi bir buluntuya
rastlanılmamıştır. Çalışmalar yamaçlara kaydırılmış fakat tepenin jeomorfolojik özellikleri, tepe yamaçlarının çoğunlukla herhangi bir dolguyu koruyamayacak şekilde dik oluşu ve yüzyıllarca tepenin üzerinden akarak birikmiş
dolgular nedeniyle prehistorik buluntularla karşılaşılmamıştır. Fakat, Salbakos (Babadağ) ve Kadmos (Honaz Dağı) dağları arasındaki vadiden Tabae
Ovası’na inildiğinde, bu verimli ovanın çevresine sıralanmış höyüklerden
bölgenin prehistorik dönemiyle ilgili bilgiler elde edilebilinir.
Kale-i Tavas, kazılar neticesinde ele geçirilen buluntular ışığında şimdilik M.Ö. 8. yüzyıldan M.S. 20. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar insanların
yaşadığı bir yerleşim alanı olması nedeniyle Anadolu’da ayrıcalıklı bir yere
sahiptir. Kazı metodu ve tekniğinden asla taviz vermeden elde edilen sonuçlarla, kentin ait olduğu kültürel kimliklerini ortaya koymak, gerek restorasyon, konservasyon çalışmalarıyla gerekse yayınlarla Kale-i Tavas’ın turizm
açısından cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak hedefimizdir.
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Harita 1: Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yeri (Bozkurt Ersoy’dan İşlenerek).
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Çizim 1: Kale-i Tavas Yukarı Mezarlığı 2582 parselin batı kısmındaki Osmanlı Dönemi mezar
taşlarının başlık türleri

Çizim 2: Kale-i Tavas Yukarı Mezarlığı 2582 parselin batı kısmındaki mezar taşlarında rastlanan
sülâle adları
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Resim 1: Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yerinin genel görünümü.

Resim 2: Roma hamamı olarak adlandırılan mekânın yüzey temizliği öncesi (Bozkurt Ersoy’dan).
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Resim 3: Roma hamamı olarak adlandırılan mekânın yüzey temizliği sonrası.

Resim 4: Cevher Paşa Cami’nin güneybatısında yer alan kanalın/mağaranın konumu
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Resim 5: DVII-b9 Karelajında rastlanılan Osmanlıca yazılı taş.

Resim 6: Asklepios heykeli.

Resim 7: Kanal/mağara içinden genel görünüm.
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Resim 8: Kanalın/mağaranın doğu duvar yüzeyinde bulunan haç işareti.

Resim 9: Cevher Paşa Camii Haziresi.
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Resim 10: D-IX Karelajında yer alan hazire.

Resim 11: Kale-i Tavas Yukarı (Doğu) Mezarlığı’nın batı kısmının yüzey temizliği öncesi.
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Resim 12: Kale-i Tavas Yukarı (Doğu) Mezarlığı’nın batı kısmının yüzey temizliği sonrası.
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araştırmalarına kaldığı yerden devam edilmesine olanak tanımıştır. Jeofiziksel araştırmalar bir Geç Demir Çağı kenti olan Kerkenes’teki kazı çalışmalarına yön vermeye devam etmektedir. Öte yandan, kentin kuzey kesimindeki
kazı çalışmalarına da kaldığı yerden devam edilmiş ve böylece geçtiğimiz
sezon kazılmaya başlanan Trench 33 (TR33) ve Trench 40 (TR40) açmalarının
sınırları genişletilmiştir. Konservasyon ve bilimsel analizlere hem kazı evi
deposunda hem de alanda devam edilmiştir. Ayrıca, kazı evi ve çevresinde
Sorgun Belediyesi, Sorgun Kaymakamlığı ve Yozgat Valiliği ile işbirliği içerisinde birtakım altyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ören yerine ulaşım kolaylaştırılmıştır. 2015 sezonunda Kerkenes’te gerçekleştirilen
araştırma ve altyapı faaliyetlerine sağladıkları destek ve kolaylıklardan dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yozgat Müze Müdürlüğü’ne en içten
teşekkürlerimizi sunarız.

KAZI ÇALIŞMALARI (TR40 VE TR33 AÇMALARI)
Kerkenes’in kuzey kesiminde yer alan Kent Yapı Adası 8’deki kazı çalışmaları Trench 33 (TR33) ve Trench 40 (TR40) olmak üzere iki açmada gerçekleştirilmiştir. Her iki açmadaki kazı çalışmaları 2014 sezonunda başlatılan çalışmaların devamı niteliğindedir. Açmalar yaklaşık 25.5 metre uzunlukta ve
20.5 metre genişlikteki geniş sütunlu bir binanın tamamı ile binanın önünde
ve arkasındaki taş döşemenin büyük bir kısmını içine alacak biçimde konumlandırılmıştır. Kazılar 6000 metrekarelik yüzölçümüne sahip bu önemli kent
yapı adasının tamamını ortaya çıkarmaya yönelik uzun soluklu bir projenin
parçasını oluşturmaktadır. Kazılar tamamlandığında, kentteki 757 adet kent
yapı adasından sadece biri olan Kent Yapı Adası 8’i meydana getiren farklı
tipteki yapılar ve aktivite alanları bütünüyle ortaya çıkmış olacaktır. Böylece
Kerkenes’e gelen ziyaretçiler antik kentin büyük bir kısmını görebileceklerdir.
TR40 Açması 2015 sezonunda geniş sütunlu bina içerisinde 300 metrekarelik bir alanın kazılmasıyla beraber genişlemiştir. Kazılar bu iki odalı binanın
planını ve içerisindeki yapısal öğeleri ve aktivite alanlarını ortaya çıkarmaya
devam etmiştir. Binanın geçtiğimiz sezon 8 metrelik bir kısmı açılan doğu
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duvarının bu yıl tamamı açığa çıkarılmıştır. Ayrıca, orijinal duvarın üst kısmının kerpiç tuğla sıralarından oluştuğu ve dış yüzünün çamur sıvalı olduğu
anlaşılmıştır. Ancak, duvarın geçen yıl açılan kısmının aksine, dış yüzündeki
sıvanın yapının doğusunu dik kesen ikincil bir duvarın başladığı yerde sonlandığı görülmüştür. Bu durum doğu duvarın dış tarafına bitişik yani binanın doğusuna yaslanan başka bir odanın varlığına işaret etmektedir. Ayrıca,
doğu duvarın dış yüzünün neden sıvalı olduğuna da açıklık getirmektedir.
Doğu duvarın yanı sıra, binanın batı ve kuzey duvarları da kısmen ortaya
çıkarılmıştır. Batı duvarı oluşturan taş sıralarının son derece bozulmuş olduğu anlaşılmış, ancak duvarın iç yüzünde yer yer duvar sıvasına işaret eden
izlere rastlanmıştır. Kuzey duvarın yüzü ise oldukça korunmuş bir halde bulunmuştur. Duvarı oluşturan taş sıralarından on tanesinin halen ayakta durduğu ve üç aşamada yerleştirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Taş sıralarının
üzerinde en az dokuz sıra kerpiç tuğla bulunduğunu yapının iç odasındaki
yıkım tabakası içerisinde hemen kuzey duvarın önünde blok olarak düşmüş
halde bulunan kerpiç tuğlalardan anlıyoruz. Kuzey duvar hem yapının arka
duvarı hem de yapının kuzeyindeki başka bir binanın dolgusunu destekleyen
bir teras duvarı olarak kullanılmıştır. Bu teraslama işlevi ve binanın çökme
sırasında güneye doğru yıkılması, kuzey duvarın, doğu ve batı duvarlara
oranla neden daha iyi korunmuş olduğunu açıklamaktadır.
260 metrekarelik alana sahip geniş iç odanın içerisindeki yıkım tabakasının 2014 sezonundan kalan kısmı bu sezon büyük oranda kaldırılmış ve
odada taban seviyesinden biraz yukarıda sütun kaidelerinin gözükmeye başladığı seviyeye kadar inilmiştir. Böylece bir zamanlar yapının eğimli hasır
çatısını taşıyan sekiz adet ahşap sütuna ait dörderli iki sıra halinde bulunan
sekiz adet taş kaidenin üzeri açılmıştır. Yapının aşırı derecede yanmış olması
çatıya veya ahşap üstyapıya dair hiçbir izin kalmamasına neden olmuştur. İç
odanın arka tarafında kuzey duvarın iç yüzüne yaklaşık 1.5 metre mesafede
olası bir platformun ön yüzüne ait olabilecek bir taş sırasına rastlanmıştır. Bu
yapısal öğenin işlevi önümüzdeki sezon burada kazıların ilerlemesiyle netlik
kazanacaktır.
Yapının 75 metrekarelik alana sahip ön odasında ise yıkım tabakası taban
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seviyesine inilene kadar tamamen kaldırılmıştır. Böylece odanın 2014 sezonunda açılan doğu kısmındaki aşırı derecede yanmış sıvalı tabanın batı kısmında da devam ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, odadaki iki adet sütun kaidesi
de açılmış ve bu kaidelerin iç odada iki sıra halinde bulunan kaideler ile aynı
hizada olduğu anlaşılmıştır. Bu dizilim yapı üzerinde daha önce gerçekleştirilen jeofiziksel yüzey araştırması sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ön odadaki
yoğun yangın izleri yapının ön kısmının taş temellerden ve ahşap bir üst yapıdan oluştuğunu kanıtlamaktadır.
Sütunlu bina içerisinde şimdiye kadar en az iki ana aktivite alanı tespit
edilmiştir. Bunlardan biri binanın ön odasında, diğeri ise geniş iç odanın
arkasında bulunan taş sırası içerisindedir. Ön odada 348 adet fildişi ve kemik kakma parçası daha ele geçirilmiş ve böylece bu aktivite alanından çıkan
kakma parçalarının toplam sayısı 800’ü aşmıştır. 1996 sezonunda yine aynı
kent yapı adasında ele geçirilen ve şu anda Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde sergilenen Kerkenes fildişi levhası dikkate alındığında, böylesi
küçük buluntular büyük önem taşımaktadır. TR40 Açmasındaki ön odadan
çıkan diğer buluntular arasında küpeyi andıran bir adet bakır alaşımı ince
yuvarlak tel parçası yer almaktadır. Bu parça 2014 sezonunda TR33 Açmasında binanın hemen dışında bulduğumuz parçaya çok benzemektedir. Bunun
yanı sıra, fibula olduğu düşünülen kısmen erimiş bakır alaşımı bir parça ve
seramik parçaları ele geçirilmiştir. İç odada ise, binanın üstyapısından düşmüş olabilecek iki adet demir çiviye rastlanmıştır. Odanın arka kısmındaki
taş sırasının içerisinde ise birkaç adet işlenmiş taş parçası ve kümeler halinde
seramik parçaları bulunmuştur. Dokuz adet parçadan oluşan bu seramik kümesinde on adet tamir deliğine rastlanmıştır. Bu deliklerden bazılarında tamir işlemi sırasında kullanılan kurşun kenet parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca, binadan çıkan seramiklerin aşınma durumlarının incelenmesiyle, binanın
yıkılma ve çökme sonrası uzun bir süre açıkta kalmış olabileceği anlaşılmıştır.
Son olarak, binanın kuzey duvarının hemen dışındaki taş döşemeden bir adet
çivi ve bir adet işlenmiş çakmak taşı parçası gelmiştir.
TR33 Açması geniş sütunlu binanın hemen güneyinde yer alır. Daha önce
bu açmada sütunlu binanın ön cephesinden başlayıp aşağıya kadar uzanan
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geniş bir taş döşemeye rastlanmıştı. Ayrıca, binanın ön cephesinin hemen doğusunda binanın doğu kenarı boyunca uzanan bir kanal sistemine bağlanan
taş kapaklı bir kanal bulunmuştu. 2015 sezonunda bu kanalın kapaksız yani
üstü açık kısımları tamamen kazılmış ve içerisindeki toprak Lucas Proctor
tarafından alınarak flotasyon (yüzdürme) için kazı evine götürülmüştür. Bu
örnek 2011 sezonunda başlatılan geniş çaplı toprak örnekleme programının
bir parçası olup yapı adasındaki aktivite alanlarının belirlenmesine katkıda
bulunacaktır. Bu toprak örneklerinden elde edilen mikro-buluntuların analizleri Kent Yapı Adası 8’de yaşayan insanları ve hane halklarını anlamamızda bize ışık tutacaktır.

JEOFİZİKSEL YÜZEY ARAŞTIRMASI
Kerkenes Dağı’nda jeofiziksel yüzey araştırması 2015 Mayıs ayında dokuz gün süreyle gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında, kentin orta
kısmındaki dik yamaçlarda, FORTH Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından sağlanan Geoscan RM85 marka bir elektriksel özdirenç ölçer ile toplam
18.800 metrekarelik (1.88 ha) bir alan taranmıştır. Bu alan, hem sırt boyunca uzanan yapı temellerinin korunma durumunu test etmek, hem de burada
daha önce yapılan küçük çaplı elektriksel özdirenç araştırmasını genişletmek
ve bu alanı komşu alanlarla birleştirmek amacıyla seçilmiştir. Aynı alan, kent
yıkıldığı sırada kasıtlı olarak ateşe verilen bir yapıyı da içinde bulundurduğu
için oldukça önemlidir. Yapının çevresinde yer alan ancak yangından etkilenmeyen diğer yapılar hakkındaki bilgilerimiz ise kısıtlıdır. 2015 sezonu jeofiziksel yüzey araştırmasıyla tespit edilen bu yapılar tarafımızca mevcut kent
planına tek tek işlenmekte ve kent genelinde değerlendirilmektedir.

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
2015 sezonunda, kazı çalışmalarının yanı sıra, kazıdan çıkan eserlerin
konservasyonu ile alan izleme ve koruma çalışmaları da yürütülmüştür. Bu
kapsamda ören yerinde iki önemli alan koruma çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi, Kapadokya Kapısı olarak adlandırdığımız yapıda
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önceki sezonlarda yürütülen restorasyon çalışmasıyla ilgili sorun teşkil eden
alanların fotogrametrik yöntemler kullanarak belirlenmesidir. Abdullah Gül
Üniversitesi’ndeki uzmanlarımız tarafından yürütülen bu çalışma gelecekte
yürütülmesi planlanan restorasyon izleme ve planlama çalışmalarının temelini oluşturacaktır. Öte yandan, çalışma iznimizin verilmediği 2013 yılında, sit
alanı sınırları içerisinde batı kent suruna yakın bir yerde kaçak bir tuğla yapı
inşa edilmiştir. Yozgat Müze Müdürlüğü bu kaçak yapıyı 2014 yılında tespit
etmiş ve yapının kaldırılması için başvuruda bulunmuştur. 2015 yılında başvurunun onaylanmasının ardından, Yozgat Müze Müdürlüğü bizden yasal
olmayan bu yapıyı kaldırmamızı rica etmiştir. Bizler de 2015 sezonu arazi
çalışmalarımız sırasında bu kaçak yapıyı kaldırdık ve çıkan molozları sit alanı
sınırlarının dışına taşıdık.
Konservasyon ve belgeleme çalışmaları kazı evi deposunda devam etmiştir. Bu çalışmalar, kazıdan yeni çıkan eserlerin anında konservasyonu ve belgelenmesinin yanı sıra, kazı evi deposundaki mevcut eserlerin uzun süreli
bakımını da içermektedir. 2015 sezonunda hem aktif kazı alanlarından çıkan
bütün objelerin kaydı ve konservasyonu yapılmış, hem de demir objeler gibi
özellikle kalıcı hasar riski taşıyan eserlerin uzun süreli temizlenmesine ve paketlenmesine özenle devam edilmiştir. Paketleme işleminde demir objelerin
bozulmasına yol açan oksijen ile teması kesen özel konservasyon malzemesi
kullanılmıştır.

SERAMİK ANALİZLERİ
Arkeolojik malzeme üzerindeki rutin belgeleme ve konservasyon çalışmalarının yanı sıra, Sarah Graff tarafından seramik morfolojisi analizine odaklanan yeni bir araştırma programı başlatılmıştır. Bu program kazılarda ele
geçirilen seramiklerin üretim, kullanım ve terkedilme sonrası süreçlerin analizlerini içermektedir. Ayrıca, Kerkenes, Gordion ve Çadır Höyük arasındaki
bölgesel ve bölgelerarası etkileşimleri aydınlatmak amacıyla, aynı projelerin
ekip üyeleriyle iletişim ve işbirliği içerisinde, Geç Demir Çağına ait seramik
buluntu kümelerimiz karşılaştırılmaktadır.
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KAZI EVİ VE ALTYAPI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2014 sezonu başlangıcında kazı evinin çatısında ve bazı pencerelerin çevresinde yağmur suyundan kaynaklanan akıntılar tespit edilmişti. Her yapıda
olduğu gibi, ortaya çıkan küçük yapısal sorunların daha ciddi sorunlara yol
açmaması için kazı evinin her yıl düzenli bir şekilde bakımdan geçmesi gerekmektedir. 2014 yılına gelindiğinde zaten birtakım yapısal problemler mevcuttu ve bazı geçici onarımlar yapılmıştı. 2015 sezonunda ise daha ciddi bakım
ve onarım çalışmaları yürütülmüş ve bu çalışmalar ekibimiz tarafından Sorgun Belediyesi, Sorgun Kaymakamlığı, Yozgat Valiliği ve onlara bağlı çeşitli
birimler ile işbirliği içerisinde yönetilmiştir. Bu faaliyetler kazı evinin çatı
kiremitlerinin tamamının ve özellikle eskiyen pencerelerinin yenisiyle değiştirilmesini kapsamaktadır. Kalan pencereler önümüzdeki iki sezon boyunca
yenisiyle değiştirilmeye devam edilecektir. Ayrıca, kazı evi çevresindeki diğer yapılarda da çeşitli onarımlar ve değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Örneğin, gelecekte doğabilecek depolama gereksinimi için yeni depolama alanları
oluşturulmuştur.
Ören yerine ulaşımı sağlayan yolda uzun süredir birtakım ciddi kısıtlamalar mevcuttu. 1990’lı yılların başında kent suruna ulaşımı sağlayan traktör
yolunda önemli iyileştirme çalışmaları yapılmıştı. Ancak, ören yerinin diğer
kesimlerine ulaşım sadece dört çeker ile sağlanabiliyordu. 1990’larda iyileştirilen bu yol, 2015 sezonunda bakımdan geçmiş ve ören yerinin kuzey ve
orta kesimlerine, yani şu anda kazı çalışmalarının yürütüldüğü yere ulaşımı
kolaylaştırmak amacıyla uzatılmıştır. Uzatılan yol kent surunun yaklaşık 500
metre ötesinden geçmektedir. Bu yol sayesinde ziyaretçilerin ören yerinin
büyük bir kısmına ulaşımı kolaylaşacaktır. Yol sit alanının dışında kalacak
bir şekilde, Bakanlık Temsilcisi ve Yozgat Müze Müdürlüğünün denetiminde açılmıştır. Yeni yolun inşası ve bakımı Sorgun Kaymakamlığı ve Yozgat
Valiliğinin cömert destekleriyle Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Sayın Metin
Kayhan’ın özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilmiştir.
MÜZE TEŞHİR ÇALIŞMALARI
Yozgat’a inşa edilecek yeni Arkeoloji Müzesi için planlama çalışmaları
devam etmektedir. Bu gelişme, bölgedeki önemli aktif ören yerlerinin sa-
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yısı ve Ankara-Sivas hattında inşası devam eden hızlı tren istasyonu dikkate alındığında, zamanlama bakımından önemli bir gelişmedir. Yozgat Müze
Müdürlüğü teşhir planlama süreci kapsamında bizi çeşitli sergi tasarımcıları
ile görüştürmüş ve yeni arkeoloji müzesinde ölçekli bir modeli oluşturulması planlanan Kapadokya Kapısı’na ait verileri kendileriyle paylaşmamızı rica
etmişti. Bizler de 2015 sezonunda söz konusu sergi tasarımcılarını ören yerimizde ağırladık ve kendilerine hem Kapadokya Kapısı’nı gezdirdik hem de
istedikleri bütün verileri teslim ettik.

TEŞEKKÜRLER
Kerkenes ekibi olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve özellikle Yozgat Müze Müdürlüğü’ne 2015 sezonu boyunca sağladıkları desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Yozgat Müze Müdürü Sayın Hasan K. Şenyurt
ve diğer müze personelinin müze izni altında yürüttüğümüz bu çalışmalarda
bize her türlü kolaylığı sağladığını belirtmek isteriz. Ayrıca, 2015 sezonunda
Bakanlık Temsilcisi olarak görev yapan Antalya Müzesi’nden Sayın Hüseyin
Toprak’a teşekkür ederiz. Öte yandan, Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir Yazıcı, Sorgun Kaymakamı Sayın Ali Arslantaş, Sorgun Belediye Başkanı Sayın
Ahmet Şimşek ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Lütfi İbiş’e katkı
ve desteklerinden dolayı minnettarız. 2015 sezonu ekibimiz, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Koç Üniversitesi, UCLA, Arizona
State Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Şeyh Edebali Üniversitesi ve Connecticut Üniversitesi’nden katılan araştırmacılar ve öğrencilerden oluşmaktadır.
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Resim 1: (1) Kent Yapı Adası 8 (2) 2015 Jeofiziksel Yüzey Araştırmasında taranan alan ve (3)
Kapadokya Kapısı’nın Kerkenes Dağı üzerindeki yerlerini gösteren harita
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Resim 2: TR40 Açması.

Resim 3: TR33 ve TR40 Açmalarının planı.
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Resim 4: TR40 Açmasında ele geçen işlenmiş fildişi ve kemik kakma parçaları (14TR40U03bon13).

Resim 5: Bakır alaşımı
31met02).

spiral

(15TR40U-

Resim 6: Fibula olduğu düşünülen erimiş
bakır alaşımı parça (15TR40U31met01).
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Resim 7: Tamir edilmiş seramik parçalarının tamir delikleri ve tamir sırasında kullanılmış kurşun kenet
parçaları (15TR40U49cmp01)

Resim 9: 2015 Elektriksel Özdirenç Yüzey
Araştırmasının sonuçları
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Resim 8: TR33 Açmasındaki su kanalı.

Resim 10:Sorgun Belediye Başkanı Ahmet
Şimşek, Sorgun Kaymakamı Ali
Arslantaş ve Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı’nın cömert destekleriyle
yenilenen kazı evinin yeni çatısı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI
2015 YILI KAZI ÇALIŞMASI
Ali BORAN*
Halil SÖZLÜ
Yalçın KARACA
Mehmet MUTLU
Razan AYKAÇ
İshak KOZAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 15.07.2015 gün ve 138448 sayılı kazı izniyle Mersin - Silifke
Kalesi’nde 02.08.2015-12.10.2015 tarihleri arasında başkanlığımdaki ekip tarafından kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir1.
2015 kazı yılı sezonunda yapılan çalışmalar 4 etap olarak sürdürüldü.
Bunlar;
Belgeleme
*

1

Prof. Dr. Ali BORAN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Halil SÖZLÜ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Van/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Van/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Van/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Razan AYKAÇ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Konya/
TÜRKİYE.
Ögt. Gör. İshak Kozak, Selçuk Üniversitesi Taşucu Meslek Yüksekokulu Silifke Mersin/ TÜRKİYE.
Kazı, Kültür Bakanlığının tahsis ettiği ödenekle yapılmış olup, Selçuk Üniversitesi Total Stationve lazer metre gibi çizim malzemesi, ayrıca Silifke Müzesi çalışanları ve özellikle müdüre İlhame
Öztürk’ ün özverili katkıları olmuştur. Kazıya Sanat Tarihçi Erdal Elmas, Melek Çelik, Nuri
Güngoğdu ve Mustafa Sarıkaya ile lisans öğrencileri Ali Can Özçelik, Burak Can, Can Ertoğun,
Dilara Balkarkaya, H. Birce Yazıcı, Hilal Çeşnihal, Musa Binol, Sümeyye Erbaş, Saliha Karagöz
katılmıştır. Başta Bakanlık yetkilileri olmak üzere tüm kurumlara teşekkürü bir borç bilirim.
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Temizlik
Kazı
Geçici koruma işlemleri

Belgeleme
Kazı öncesinde 2014 yılında çalışması yapılmış olan alanların ve bu dönemde çalışması yapılacak olan alanların fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.

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

Kazı Çalışmaları
A-16 MekânI
Bu mekân iç kalenin güneydoğusunda yer almaktadır. Doğu-batı yönünde
dikdörtgen planlıdır. Mekânda, 4 işçi ve 2 öğrenci ile birlikte kazı çalışmalarına başlanmıştır. Tonozlu mekânın güneydoğu köşe kısmından sur duvarı 1m.
eninde,7.50 cm. uzunluğunda 10 cm. derinliğinde yüzey toprağı alınmıştır.
XVII. yy. ait birkaç kırık seramik parçası ile birlikte metal buluntulara rastlanmıştır. Aynı mekânın kuzeydoğu köşesinde 1m. eninde, 3.50 cm. uzunluğunda, 20 cm. derinliğinde yüzey toprağı alınmış, herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Ertesi günkü çalışmaların sonunda, iç kalenin güneydoğu yönünde bulunan A-15 ve A-17 burçları arasında yer alan tonozlu mekânın doğu duvarı boyu
9.90 cm. olarak ortaya çıkarılmış olup derinliği 1m.dir. Doğu duvarından yine
doğu yönüne doğru 3.50 cm. gidilmiştir. Zemin seviyesi korunmuştur. A-16
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mekânının kuzeydoğu duvarında bir önceki gün yapılan çalışmaya devam
edilerek duvar boyunca 5.50 cm. kadar gidilmiştir. Genişliği 1.10 cm., derinliği
40 cm. hafriyattan temizlenmiştir. Aynı zamanda mekânın çevresindeki moloz
taşlar temizlenmiştir.
Kazı çalışmalarında kazı öncesi yıllarda yapılmış güney surunda restorasyon çalışmalarına ait artık malzemeler temizlenmiştir. A-16 mekânının doğusundaki açıklıkta sırlı ve sırsız seramik parçaları ile birkaç metal obje bulunmuştur (Resim: 2).

A-16’NIN KUZEYİ 1 NO.LU Mekân
Bu mekân A-16 mekânının kuzey duvarına bitişik bir vaziyettedir. Mekânın
batısında 4 m. uzunluğunda 50 cm. genişliğinde duvar bulunmuştur. Mekânın
kuzey duvarı 145 cm. uzunluğunda 75 cm. genişliğindedir. Mekânın ortalama
derinliği 55 cm.dir. Mekânın doğusunda duvar bulunmamıştır. Mekânın batı
duvarından doğuya doğru 345 cm. ilerlenmiştir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları ve metal parçalar bulunmuştur (Resim: 3).

A-16’NIN KUZEYİ 2 NO.LU Mekân
Bu mekân A-16 mekânının kuzey duvarına bitişik bir vaziyettedir. Alanda
çalışmalar 3 gün sürmüştür. Birinci gün, mekânın doğu duvarı bulunmuştur.
Bu duvar 475 cm. uzunluğunda ve 40 cm. kalınlığındadır. Mekânın kuzeyinde bir açıklık bulunmaktadır. Açıklığın genişliği 105 cm.dir. Mekânın batısında duvar bulunmamıştır. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur. Mekânın doğu duvarı A-16’nın kuzeyi 1 No.lu mekânla bitişiktir. Mekân
doğu duvarından batıya doğru 180 cm. genişliğindedir. Mekânın güneyi A-16
mekânının duvarıyla bitişiktir. Mekânın ortalama derinliği 50 cm.dir.
İkinci gün, mekânın kuzey duvarının 5.00 cm.si ortaya çıkarılmış olup kuzey duvarda doğudan batıya doğru 3 niş bulunmaktadır. 2. niş genişliği 85
cm., derinliği 50 cm.dir. 3.nişin genişliği 65 cm., derinliği 60 cm.dir. Nişlerin
duvar kalınlıkları 50’şer cm.dir Kuzey duvarının kalınlığı 70 cm.dir. Mekânın
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ortalama derinliği 55 cm.dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramiklerin yanı sıra az
sayıda metal obje bulunmuştur.
Üçüncü gün, mekânın kuzey duvarının uzaklığında güney duvardan 180
cm. uzaklıkta,70 cm. derinlikte mimari plastik bir taş bulunmuştur. Taşın
uzunluğu 43 cm., genişliği 20 cm., yüksekliği 18 cm.dir. Öğleden sonra kuzey duvarının batı köşesinde de mimari plastik bir parça bulunmuştur. Taşın
uzunluğu 40 cm., genişliği 27 cm., yüksekliği 11cm.dir. Öğleden sonra kuzey
duvarından 110 cm. uzaklıkta batı duvarından 100 cm., güney duvarından
210 cm. uzaklıkta bir seramik vazo parçası bulunmuş ve belgelenmiştir. Gün
sonu mekân ölçüleri şöyledir; Kuzey duvarı 850 cm.dir. Bugün yapılan kazı
çalışmalarında bulunan batı duvarı 340 cm. uzunlukta,50 cm. kalınlıktadır.
Mekânın batı duvarından derinliği 100 cm.dir. Mekânda çalışmalar sona ermiştir (Resim: 4).
A-16 MekânI KAPI ÖNÜ
Bu açma A-16 mekânının kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Burada çalışmalar 2 gün devam etmiştir.
Birinci gün, A-16 mekânının kuzeybatısında ortaya çıkarılan kemerli giriş
kapısının önünde cepheden çalışmalara başlanmıştır. A-16 mekânının kuzey
cephesi 460 cm. uzunluğunda açılmıştır. Derinliği ise 230 cm.dir.
İkinci gün çalışmalarında, mekânın güneyine 90 cm., doğusuna 80 cm.
uzaklıkta, batı tarafta 90 cm. derinliğinde; 40 cm. genişliği, 32 cm. uzunluğu
ve 15 cm. yüksekliğinde mimari plastik bir taş bulunmuştur. Ayrıca mekânın
kuzeybatı köşesinde 15 cm. uzunlukta 3 cm. genişlikte bıçak formu veren
metal bir obje bulunmuştur. Mekân gün sonunda; doğudan batıya 6.55 cm.
açılmıştır. Mekân kuzeyden güneye 2.00 cm. açılmıştır. Mekânın batı taraftan
derinliği 1.20 cm.dir. Mekânın kuzey taraftan derinliği 75 cm. güney taraftan
1.25 cm.dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramiklere de rastlanmaktadır (Resim: 5).
A-21 NO.LU MekânIN DOĞUSU 32 NO.LU AÇMA
Bu mekân iç kalenin ortasında, caminin doğusunda bulunmaktadır.
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Mekânda çalışmalar 2 gün sürmüştür. A-21’ No.lu mekânın Doğusu 32 No.lu
açma 2014 yılı kazı çalışmalarında bulunan sırlı seramiğin devamının gelmesi
için mekânda derine inme çalışmaları yapılmıştır.
Birinci gün, mekânda doğudan batıya doğru 170 cm. ilerlenmiştir. Mekânın
doğu duvarından derinliği 1.45 cm.dir.
İkinci gün, 32 No.lu mekânın güneybatı köşesinde 12 Ağustos 2015 tarihinde yarım kalan toprak tasfiye işlemi devam etmiştir. 50 cm. derinliğinde
seviye düzleme işlemi yapılmıştır. Doğudan batı yönüne açma içerisinde 3.00
cm. genişletilme yapılmıştır. Gün sonunda mekân temizliği yapılmış ve çalışmalar sonlanmıştır.

A-5 11 NO.LU Mekân GÜNEYİ
Bu mekân 2012 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır. Mekân iç kalenin
batısında A-5 13 Mekânının güneyinde yer almaktadır. Mekândaki çalışmalar
3 gün sürmüştür.
Birinci gün öğleden sonra mekânın temizlenmesinin ardından burada derine inme çalışması yapılmış ve mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur. Gün sonunda mekânın ölçüleri; Güney duvardan 100 cm. açılan
mekânda 25 cm. kadar derine inilmiştir.
İkinci gün, mekânda çok sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları ve lüle parçaları bulunmuştur. Ayrıca mekânda çok sayıda metal objeye rastlanmıştır.
Çalışmalar doğudan batıya doğru ilerlerken doğu duvardan 5.70 cm. uzaklıkta bir duvar tespit edilmiştir. Duvar mekânın batı duvarına 200 cm. uzaklıktadır. Duvar kuzey güney yönünde uzanmakta olup 2.20 cm uzunluğundadır.
Duvarın derinliği 38 cm. kadar tespit edilmiştir. Mekândaki çalışmalar duvarın bulunmasından sonra batıdan doğuya doğru devam etmiş ve 1.13 cm.
ilerlenmiştir.
Üçüncü gün, mekânda çalışmalar batıdan doğuya doğru ilerlemektedir.
Mekânın batısındaki duvarla doğusundaki duvar birleştirilmiş olup uzunluğu 5.05 cm.dir. Mekânın kuzey derinliği 40 cm.dir. Mekânda sırlı ve sırsız
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seramiklerin yanı sıra metal objeler ve lüle parçası da bulunmuştur. Bu yılki
kazı çalışmalarımızda ortaya çıkarılan güney ucunda açıklık tespit edilmiştir.
Açıklığın genişliği 70cm’dir. Batı duvarının kalınlığı henüz tespit edilememiştir. Mekânda çalışmalar sona ermiştir.
A-16 KUZEYİ 3 NO.LU MEKÂN
3 No.lu mekân A-16 Mekânının kuzeyinde yer almaktadır. Mekândaki çalışmalar 6 gün sürmüştür.
Birinci gün öğleden sonra, mekânın yüzey taşları temizlendi ve doğu
tarafında duvar bulundu. Mekân buluntu vermemiştir. Mekânın gün sonu
ölçüleri; doğu duvarı 3.30 cm. uzunluğunda,60 cm. kalınlığındadır. Doğu
duvarında mekânın derinliği 28 cm.dir. Mekân doğudan batıya doğru 1.30
cm. ilerlemiştir. Güney duvar 1.50 cm. kadar tespit edilmiş olup güney duvar A-16 mekânıyla bitişiktir. Kuzey duvarında uzunluğu 60 cm.dir. Batıda
duvar tespit edilememiştir. Batı tarafının uzunluğu 28 cm.dir. Mekân gün sonunda temizlenmiştir ve fotoğraf çekimine hazır hale getirilmiştir.
İkinci gün, mekânın güney duvarı doğudan batıya 1.50 cm. açıldı. Batı ve
kuzey tarafında henüz duvar tespit edilmemiştir. Doğu duvarının 3.30 cm.
uzunluğunda 60 cm. kalınlığındadır. Mekânın güney duvardaki derinliği 1.30
cm.dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramikler bulunmuştur.
Üçüncü gün, mekân açma ve temizleme çalışmalarına başlandı. Saat
08.45’te mekânın batı tarafında 20 cm. uzaklıkta,50 cm. derinliğinde, güney
kısmına 60 cm. uzaklıkta 30 cm. çapında 2 adet gülle çıkarılmıştır. Çalışmanın devamında saat 09.30’da güneybatı köşe tarafında birbirine bitişik 70 cm.
derinlikte, doğu tarafına 1.90 cm.,batı tarafına 15 cm., güney tarafına 10 cm.
uzaklıkta 2 adet gülle bulunmuştur. Güllelerden birinin yarıçapı 30 cm., diğerinin 40 cm.dir. Saat 09.40’ta mekânın güneybatı köşesinde diğer güllelerin
bulunduğu kısımda 30 cm. çapında, güneye 50 cm., kuzeye 10 cm.,batıya 40
cm. ve doğuya 2.90 cm. uzaklıkta bir gülle bulunmuştur. Mekânın gün sonu
ölçüleri; Mekânın batı duvarı 2.50 cm. açılmıştır. Duvarın güneyden kuzeye
2.50 cm.si tespit edilmiştir. Kuzey tarafında duvar tespit edilememiştir. Kuzey
tarafın uzunluğu 2.70 cm.dir. Mekânın batı duvarından derinliği 30 cm.dir.
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Dördüncü gün, saat 09.00 da mekânın güney duvarına 80 cm. uzaklıkta
batı duvarına ise 70 cm. uzaklıkta 80 cm. derinliğinde 36 cm. çapında bir gülle
bulunmuştur. Saat 09.30 da mekânın batı duvarına 1.20 cm. uzaklıkta güney
duvarına 70 cm. uzaklıkta ikinci gülle bulunmuştur. Mekânın batı duvarına
1.30 cm. uzaklıkta 80 cm. derinlikte 2 adet daha gülle bulunmuştur. Saat 10.30
da mekânın güney duvarına 1.40 cm. uzaklıkta 40 cm. çapında 1 adet gülle
daha bulunmuştur. Saat 14.00 mekânın güney duvarında 70 cm. doğu duvarından 40 cm. uzaklıkta 6x6 ölçülerinde mermer plaka taşı bulunmuştur.
Mekânın gün sonu ölçüleri şöyledir; güneyden kuzeye 3.30 cm. ilerlenmiştir.
Mekânın derinliği 1.25 cm.dir. Mekânın diğer ölçüleri şöyledir; mekânın batısında bir duvar tespit edilmiştir. Duvar güneyden kuzeye 2.50 cm. açılmıştır. Kuzey tarafında duvar tespit edilememiştir. Kuzey tarafın uzunluğu 2.70
cm.dir.Mekânın batı duvarından derinliği 30 cm.dir.
Beşinci gün, mekânın doğu duvarına 60 cm. uzaklıkta batı duvarına 2.60
cm. uzaklıkta mekânın 50 cm. derinliğinde 40 cm. çapında bir adet gülle bulunmuştur. Mekânda çalışmalar, mekânın tümünde 70 cm. derinliğe ulaşıldıktan sonra mekânın doğusundan batısına doğru 2.00 cm. uzunluğunda ilerlenmiştir. Mekânın doğusundaki derinlik 90 cm.ye ulaşmıştır. Mekânın doğu
duvarı 3.30 cm. olarak tespit edilmiştir. Mekânın kuzeyinde henüz bir duvar
tespit edilememiştir. Mekânda çalışmalar devam etmektedir. Mekânda sırlısırsız seramiklerin yanı sıra metal parçalar bulunmuştur.
Altıncı gün, saat 09.00 da mekânın kuzeydoğu köşesinde 30 cm. çapında
bir gülle bulunmuştur. Çalışmalar devam ederken saat 15.30 da mekânın batı
duvarına 1.40 cm., doğu duvarına 1.25 cm., güney duvarına 1.10 cm. uzaklıkta 35 cm. çapında bir gülle bulunmuştur. Saat 16.00 da mekânın kuzeybatısında yan yana 3 adet gülle tespit edilmiştir. Mekânda sırlı-sırsız seramiklerin
yanı sıra metal objelerde bulunmuştur. Mekânda bir önceki gün yapılan çalışmalarda batı tarafın seviyesi doğu tarafla eşitlenmiş olup, mekânın derinliği
1.00 cm.dir. Mekânın gün sonu ölçüleri şöyledir; mekânın batı duvarı 3.30
cm., kuzey tarafın uzunluğu 3.30 cm. olup derinliği 1.10 cm.dir. Mekânın bu
duvarı 3.75 cm.dir. Çalışmalar sona ermiştir (Resim: 6).
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A-16 KUZEYİ 4 NO.LU MEKÂN
A-16 mekânının kuzeyinde yer alan 4 No.lu mekânda çalışmalar 3 gün
sürmüştür.
Birinci gün, saat 09.00’da mekânın güney duvarına 45 cm. doğu tarafına
1.20 cm. uzaklıkta, 20 cm. derinlikte, 35 cm. uzunlukta, 25 cm. genişlikte ve 18
cm. yükseklikte mimari plastik bir eser bulunmuştur. Mekânda sırlı ve sırsız
seramiklerin yanı sıra metal objeler de bulunmuştur. Mekânın gün sonu ölçüleri; güney duvarı 4.56 cm. olup kalınlığı tespit edilememiştir. Mekânın kuzey
ve doğu taraflarında duvar tespit edilmemiştir. Doğu tarafı 2.65 cm., kuzey
tarafı 4.20 cm.dir. Batı tarafında duvar tespit edilmiştir. Duvarın uzunluğu
2.30 cm. olup kalınlığı 60 cm.dir. Mekânın ortalama derinliği 1.25 cm.dir.
İkinci gün, mekânın doğu tarafı güneyden kuzeye doğru 4.60 cm. açıldı. Mekânın kuzeyinde henüz bir duvar tespit edilememiştir. Kuzey tarafın uzunluğu 4.50 cm.dir. Kuzey tarafın mekânda olan derinliği 52 cm.dir.
Mekânda çalışmalar devam etmektedir. Mekânın güney ve batı duvarlarının
ölçüleri önceki raporlarda belirtilmiştir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları çıkarılmıştır.
Üçüncü gün, mekânın kuzey duvarına ulaşılmış olup, duvar uzunluğu
5.50 cm.dir. Duvarın mekâna olan derinliği ise 70 cm.dir. Duvarın kalınlığı
henüz tespit edilememiştir. Mekânın güney- kuzey doğrultusundaki uzunluğu 4.85 cm.dir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları ele geçirilmiştir
(Resim: 7).
A-16 MEKÂNI ÜZERİ A NO’LU MEKÂN
Bu mekândaki çalışmalar 1 gün sürmüştür. Öğleden sonra mekânı açma
ve temizleme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânda birkaç seramik ve çalışmaların ilerleyen saatlerinde birkaç metal obje bulunmuştur. Mekânın doğu
tarafı 4.20 cm. olarak tespit edilmiştir. Doğu tarafı ile zemin aynı seviyededir.
Güney duvarı uzunluğu 4.20 cm., derinlik 80 cm. ve kalınlığı 70 cm. olarak
tespit edilmiştir. Batı duvarı uzunluğu 4.70 cm., derinliği 65 cm. ve kalınlığı
60 cm.dir. Batı duvarı üzerinde bir kapı açıklığı bulunmuştur. Kapının güney
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duvarına uzaklığı 1.10 olup kapı genişliği Mekânın kuzey duvarı 4.40 cm.
uzunluğunda 40 cm. derinliğinde ve duvar kalınlığı ise 90 cm. olarak belirtilmiştir. Mekânın derinliği ise 30 cm. olarak bırakılmıştır (Resim: 8).
A-16 ÜZERİ B NO.LU MEKÂN
Mekândaki çalışmalar 1 gün sürmüştür. Saat 09.30’da batıda bulunan
açıklığın 30 cm. doğusunda 80 cm. bir yuvak çıkarılmıştır. Yuvağın çapı 27
cm., uzunluğu 45 cm.dir. Yalağın boyu 32 cm., eni 15 cm., derinliği 7cm.dir.
Yalağın çıkarıldığı derinlik 100 cm.dir. Mekânın batısında bulunan açıklığın
güneyde bulunan duvarı kenarında bir adet sütun başlığı çıkarılmıştır. Sütun başlığının genişliği 28 cm., boyu 22 cm.dir. Mekânın batısında bulunan
açıklığın genişliği 1.10 cm.dir. Derinliği 1.20 cm., duvar kalınlığı 60 cm.dir.
Mekânın kuzey duvarı boyunca 2.30 cm. uzunluğunda 60 cm. genişliğinde
zemin açılmıştır. Mekânın kuzeyinden güneyine 3.00 cm., batısından doğusuna 3.50 cm. gidilmiştir. Gün sonunda mekânda sırlı ve sırsız seramiklerin yanı
sıra az sayıda metal obje de bulunmuştur.
A-16 ÜZERİ (C) NO.LU MEKÂN
Mekândaki çalışmalar 1 gün sürmüştür. Mekânın güneybatısında 60 cm.
derinlikte 10 cm. uzunlukta bir makas bulunmuştur ve fotoğraflanmıştır.
Aynı zamanda mekânda sırlı ve sırsız seramik parçalar da bulunmuştur.
Mekânın gün sonu ölçüleri; güney suruna bitişik 4.40 cm.dir. Batı duvarı 4.25
cm.dir. Batı duvarının kalınlığı 1.10 cm.dir. Kuzey’de bir duvar tespit edilmiş
olup duvarın doğu köşesi yıkıntı halindedir. Duvarın ölçüsü 4.10 cm.dir. Kalınlığı tespit edilememiştir. Doğudan bir duvar tespit edilmiş olup uzunluğu
3.50 cm.dir. Duvarın 2.30 cm.de bir açıklık bulunmuştur. Açıklığın genişliği
1.20 cm.dir. Açıklık A-16 üzeri B No.lu mekân ile bitişiktir. Mekânın ortalama
derinliği 1.10 cm.dir.Mekânda çalışmalar sona ermiştir.
A-16 ÜZERİ (D) NO.LU Mekân
Mekândaki çalışmalar 2 gün sürmüştür. Birinci gün, mekândaki taş ve yü-
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zey temizliği yapılırken, mekânın kuzey batısında yüzeyde 20 cm. uzunluğunda 20 cm. yüksekliğinde kırık vaziyette dibek taşı bulunmuştur. Mekânda
sırlı ve sırsız seramik parçaları ve metal objeler ele geçirilmiştir. Mekânın kuzeyinde, batıdan doğuya doğru 1.50 cm. uzunluğunda bir duvar tespit edilmiştir. Mekânın doğu, batı ve güneyinde henüz duvar tespit edilememiştir.
Mekânın kuzey duvardan derinliği 38 cm.dir. Gün sonunda alan temizliği
yapılarak fotoğraf için hazır hale getirilmiştir.
İkinci gün, mekân temizleme ve açma çalışmalarına devam edilmiştir.
Saat 09.15’te bir adet çivi ve 10.05’de birkaç seramik parçası bulunmuştur.
Saat 14.45’te mekânın güneydoğusunda ölçüleri 50x20 boyutunda parça bulunmuştur. Parçanın bulunduğu derinlik 40 cm.dir. Saat 14.55’te 1 adet cam
parçası ve metal parçası ele geçirilmiştir. Gün sonunda ortaya çıkan mekânın
ölçüleri ise şöyledir; Güney duvarı tamamen ortaya çıkarılmış olup uzunluğu
365 cm. derinliği 55cm. ve kalınlığı 60 cm.dir.

A-16 MekânI ÜZERİ E NO.LU MEKÂN
Mekândaki çalışmalar 1 gün sürmüştür. Yüzeyde çeşitli seramikler bulundu. Saat 12.00’da mekânı temizleme ve zemin ortaya çıkarma işlemleri tamamlandı. Güney duvarı sura bitişik şekilde 2.60 cm. olarak ölçüldü. Derinlik
70 cm.dir. Doğu duvarı 3.85 cm. uzunluğundadır, derinliği ise 25 cm.dir. Duvar kalınlığı 80 cm.dir. Kuzey tarafında ise çalışma genişliği 2.80 cm. ölçüsünde olup bu kısımda duvara rastlanmamıştır. Batı duvarı uzunluğu ise 3.80 cm.
uzunluğunda, 40 cm. derinliğinde ve 50 cm. duvar kalınlığına sahip olarak
ölçülmüştür. Mekânın temizleme ve açma çalışmaları sona ermiştir.

A-16 MEKÂNI ÜZERİ F NO.LU MEKÂN
Mekândaki çalışmalar 2 gün sürmüştür. Birinci gün mekânda yüzey temizliği ve belirleme çalışmalarına başlandı. Bir adet metal obje, bir adet çivi
ve sırlı ve sırsız seramikler bulundu. Temizlik ve mekân belirleme çalışmaları
gün sonuna kadar devam etti.
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İkinci gün, mekânda sırlı ve sırsız seramikler ve çeşitli metaller bulunmuştur. Mekânın gün sonu ölçüleri şöyledir; Mekânın güney duvarı kalenin
güney suruna bitişik olup uzunluğu 5.37 cm.dir. Doğu duvarı uzunluğu 400
cm.dir. Doğu duvarın mekânda olan derinliği 50 cm.,kalınlığı da 50 cm.dir.
Mekânın batısında duvar yıkıntı halindedir ve duvarın uzunluğu 3.70 cm.dir.
Kalınlığı 57 cm., derinliği 36 cm.dir. Mekânın kuzeyinde duvar tespit edilememiştir. Kuzey tarafın uzunluğu 4.70 cm.dir. Mekânda çalışmalar sona ermiştir (Resim: 9).
A-16’NIN ÜZERİ( G ) NO.LU MEKÂN
Mekândaki çalışmalar 1 gün sürmüştür. Mekânın gün sonu ölçüleri şöyledir; Mekânın batı duvarı uzunluğu 4.27 cm.dir. Mekânın güney duvarına
1.25 cm. uzaklıkta batı duvarına bitişik 75 cm. genişliğinde 80 cm. uzunluğunda,17 cm. yüksekliğinde bir seki bulunmaktadır. Mekânın batı duvarının
kalınlığı 55 cm.dir. Mekân derinliği 43 cm.dir. Mekânın güney duvarı 5.90 cm.
uzunluğundadır ve güney suruna bitişiktir. Mekânın doğu duvarı 4.30 cm.
olup kalınlığı tespit edilememiştir. Mekânın derinliği 47 cm.dir, kuzey tarafın
uzunluğu 5.80 cm.dir. Kuzeyde doğudan batıya doğru uzanan ancak yıkılmış
bir duvar tespit edilmiştir. Duvarın uzunluğu 2.00 m.dir.Kalınlığı tespit edilememiştir. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçalarına rastlanıldı. Mekânın
derinliği 53 cm.dir. Mekânda çalışmalar sona ermiştir.
A-16 ÜZERİ( H ) NO.LU MEKÂN
Mekândaki çalışmalar 1 gün sürmüştür. Öğlene kadar yapılan çalışmalar
sırasında farklı saatlerde sırlı ve sırsız seramik ve metal objeler çıkarılmıştır.
Mekânın güney kısmının sura bitişik kısmı 3.55 cm.dir. Kuzey kısmında ise
yıkıntı halinde 50 cm. genişliğinde,15 cm. derinliğinde ve 1.55 cm. uzunluğunda duvar kalıntılarına rastlanmıştır. Kuzey tarafı genel uzunluğu ise 2.55
cm.dir. Doğu tarafında duvar mevcut olmayıp uzunluğu 7.90 cm.dir. Batı
tarafın duvar uzunluğu 7.95 cm.dir. Genişliği 60 cm. ve derinliği 40 cm. olarak tespit edilmiştir. A-16 H No.lu mekândaki açma ve temizleme çalışmaları
sona ermiştir.
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A-16( İ) NO.LU MEKÂN
Mekândaki çalışmalar 1 gün sürmüştür. Saat 13.20’de yüzey kısımda bir
sütun başlığına ait olduğu düşünülen bir parça çıkarılmıştır. Çalışmaların yapıldığı farklı saatlerde 1 adet sırlı seramik ve metal obje çıkarılmıştır. Saat
16.10’da 30x28 cm. boyutlarında bir dibek taşı bulunmuştur. Mekânın ölçüleri; Doğu tarafı 3.40 cm. uzunluğunda,75 cm. derinliğindedir. Duvar kalınlığı
55 cm. olarak tespit edilmiştir. A-16 kuzey beden duvarı boyunca mekânın
kuzey kısmı 1.330 cm. olarak ölçülmüştür. Mekânın kuzeyinde yer alan A-16
mekânının beden duvarı genişliği 190 cm., derinliği 30 cm.dir. Mekânın güney tarafından diğer mekânlarla ortak duvar bulunmakta ve uzunluğu 13.30
cm., duvar kalınlığı 70 cm., derinliği 20 cm. olup ayrıca duvar dibinde, tonozun üst kısmında 3 adet çöküntü olduğu tahmin edilen delikler vardır. Batı
tarafı duvar uzunluğu 2.10 cm.dir. Duvar kalınlığı tespit edilememiştir. Duvar kademeli bir şekildedir. Çalışmalar sona ermiştir.

A-16 KUZEYİ 1. YOL
Mekândaki çalışmalar 2 gün sürmüştür. Yapılan çalışmaların sonucunda
yolun doğu tarafı 2.40 cm., kuzey tarafının doğudan batıya ilk 3 metresi duvar son 3 metresi (açılan alan) yıkıntıdır. Kuzey duvarının derinliği 35 cm.dir.
Duvar kalınlığı tespit edilememiştir. Batı tarafın genişliği 2.00 cm., derinliği ortalama 50 cm.dir. Güney duvarın uzunluğu 3.00 cm.dir. Güney duvarın
kalınlığı tespit edilememiş olup derinliği 85 cm.dir. Mekândaki çalışmalar,
önümüzdeki kazı döneminde devam edecektir.

A-16 MekânI BATI CEPHESİ
Bu açmada çalışmalar 5 gün sürmüştür. Birinci gün sabah saat 10.00 da
mekânın batı cephesinin önünde temizlik çalışmaları başladı. Saat 10.30 da
güney sura 20 cm. uzaklıkta, yüzey taşlarının altında metal bir zincir bulunmuştur. Zincirin bronz malzemeden üç aksanı bulunmaktadır. Öğleden
sonra saat 14.00 açmanın kuzeyinde 45 cm. genişlikte 25 cm. uzunlukta A-16
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mekânının batı cephesine sırayla tutturulmuş muhtemelen devşirme malzeme olarak kullanılmış bir sütun kaidesi bulunmuştur.
İkinci gün, A-16’nın Batı Cephesi’nin güney kısmında çalışmalar yoğunlaşmıştır ve mekânda çok sayıda sırlı ve sırsız seramik ve metal objeler bulunmuştur. 2.15 cm. güneyden kuzeye ilerlenirken 4.45 cm.de doğudan batıya
doğru ilerlenmiştir. Gün sonunda; açmanın derinliği 1.45 cm.dir. Açmanın
güneyinde 450 cm. uzunlukta duvara destek bir sıvalı taş sırası bulunmuştur.
Üçüncü gün bir adet nal, bir adet bıçak, iki adet lüle bulunmuştur. Açmada sırlı ve sırsız seramiğin yanı sıra cam malzeme de bulunmuştur. Gün
sonunda mekân ölçüleri; güney duvarı 5.75 cm.dir. Batı tarafı 7.70 cm. uzunluğunda açılmıştır. Kuzey tarafı 3.60 cm.dir. Doğu tarafı 8.70 cm.dir. Güneydoğu köşe derinliği 1.90 cm.dir. Sura bitişik olan güney duvarın açılan kısmının derinliği 1.10 cm.dir.
Dördüncü gün sabah mekânda temizleme ve açma çalışmalarına devam
edildi. Saat 09.45’de birkaç seramik parçası bulunmuştur. Batı cephesi uzunluğu 7.50 cm. olarak tamamı ile çıkarılmıştır. Batı cephenin kuzey tarafında
bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığının genişliği 1.55 cm. derinliği ise 70 cm.dir. Batı duvarı derinliği de 70 cm.dir. Doğu duvarı ise güneykuzey yönünde 90 cm.dir. Kuzey tarafı ise 5.70 cm.dir. Güney duvarı tamamen ortaya çıkarılmış olup derinliği 1.90 cm.dir. Doğu duvarı uzunluğu 7.10
cm.dir. Güney duvarı yüksekliği 1.10 cm.dir. Güneybatı köşesinde burç girişi
bulunmaktadır. Burç girişi açıklığı 1.05 cm. genişliğindedir. Girişin yerden
yüksekliği 2.55 cm.dir. Yuvarlak kemer formundadır.
Beşinci gün sabah mekânda açma ve temizleme işlemlerine başlandı. Saat
09.00’da bir adet sikke ve sırlı ve sırsız seramikler bulundu. Gün içerisinde
seramik buluntuları gelmeye devam etti. Batı duvarının kuzey-güney uzunluğu 1.210 cm. uzunluğundadır. Kuzey yönünde bulunan duvarın uzunluğu
1.10 cm., derinliği 50 cm. ve duvar kalınlığı 60 cm. olarak tespit edilmiştir.
Mekânın güney ölçüleri geçerlidir. Doğu ölçüleri bir önceki günkü raporda
belirtildiği gibidir. Alandaki çalışmalar sona ermiştir.
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A-21 GÜNEYİ 1.YOL B KORİDORU 4 NO.LU MEKÂNDAKİ SARNIÇ
Sarnıcın bulunduğu mekân 2012 yılı çalışma döneminde ortaya çıkarılmıştır. Mekân caminin batısında bulunmaktadır. Çalışmalar 2 gün sürmüştür. Sabah mekânda zemin arama çalışmalarına başlanmıştır. Saat 13.00’da mekânın
kuzeybatı köşesinde 25 cm. uzunluğunda 5cm kalınlığında kırık değirmen
taşı bulunmuştur. Saat 13.30’da mekânın batı duvarına 60 cm., güney duvarına 65 cm. uzaklıkta ve 1.40 cm. genişlikte seramik bir kap bulunmuştur. Saat
15.00’da batı duvara 1.50 cm., güney duvara 85 cm. uzaklıkta ahşap parçalar
bulunmuş ve fotoğraflanmıştır. Gün sonu ölçüleri batı duvardan 1.42 cm., güney duvardan 1.35 cm., doğu duvardan 1.20 cm. kuzey duvardan 1.65 cm.
derinliktedir. Çalışmalar sona ermiştir (Resim: 10).

SONUÇ
Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
15.07.2015 gün ve 138448 sayılı kazı izni kapsamında Mersin-Silifke Kalesi’nde
02.08.2015-12.10.2015 tarihleri arasında başkanlığımdaki ekip tarafından kazı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Kazı; belgeleme, temizlik, kazı ve geçici koruma aşaması olmak üzere dört
bölüm halinde yapılmıştır. 2015 dönemi kazı çalışması başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Kazı alanında yapılan çalışmaların ardından 2015 yılı kazı sezonunda
ortaya çıkarılan buluntuların tasnif ve depo çalışmaları yapılmış, kazı buluntularının ve kazı alanlarının fotoğraf ve çizim işlemleri tamamlanmıştır.
Yağmur suları ve fiziki müdahalelere karşı kazı sonucunda ortaya çıkan tüm
duvarların üzerlerine kum torbaları yerleştirilmesiyle duvarlar güçlendirilmiş ve basit koruma yöntemi yapılmıştır.
Kazıdan çıkan etütlük ve envanterlik malzemeler Bakanlık temsilcisi ile
beraber Silifke Müzesine 11.09.2015 tarihinde bir tutanakla teslim edilmiştir.
Yine aynı gün Silifke Müze Müdürü, Bakanlık temsilcisi ile beraber kazı deposu kilitlenip müze mühürü ile mühürlenmiş ve anahtarları da müzeye tes-
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lim edilmiştir. Kazıda çıkarılan tüm moloz taşlar güney ve kuzey surlarının iç
tarafına düzgün bir şekilde istif edilmiştir.
Bakanlığın tahsis ettiği ödenek İl Özel İdaresi ve İl Kültür Müdürlüğü aracı ile kullanıldığından gerekli harcama kalemlerine ilişkin belgeler İl Kültür
Müdürlüğü tarafından Müdürlüğünüze gönderilmiştir.
2017 kazı döneminde yeterli ödenek tahsis edildiği takdirde, kazısı yapılmayan diğer alanların kazısının tamamlanması planlanmaktadır.
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Çizim 1: 2015 Yılı çalışma dönemi sonu.

Çizim 2: 2015 Yılı çalışma dönemi son durumu.

Çizim 3: Yıllara göre kazı alanı miktarları.
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Çizim 4: A 16 Mekânı üst bölümleri.

Çizim 5: Sarnıç.
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Resim 1: Temizlik çalışmaları öncesi.

Resim 2: A16 Mekânı.
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Resim 3: A16 Kuzeyi 1 No.lu Mekân.

Resim 4: A16 Kuzeyi 2 No.lu Mekân.
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Resim 5: A16 Mekânı kapı önü.

Resim 6: A16 Kuzeyi 3 No.lu Mekân.
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Resim 7: A16 Kuzey 4 No.lu Mekân.

Resim 8: A16 Mekânı üzeri A No.lu Mekân
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Resim 9: A16 üzeri F No.lu Mekân .

Resim 10: A-21 güneyi 1.Yol B Koridoru 4
No.lu Mekândaki sarnıç.
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SİNANKÖY ÇALIŞMALARI1
Engin BEKSAÇ*
Özkan ERTUĞRUL
Hasan KARAKAYA
En erken İmparator Justinien Devri (hâkimiyeti 527-565) kayıtlarında Probinu olarak adı geçen Sinanköy’ün bir kale şehir olduğu belirtilmektedir.
Prokopius’un ünlü eseri Peri Ktismaton (De Aedificiis )‘da bu adla Haemimontum Bölgesi kaleleri arasında yer almaktadır (IV-3-18 ). Zamanla Kastron
Probatu olarak anılmaya başlayan şehrin önemi de artmıştır.
İmparator VI. Konstantinos ‘un ( hâkimiyeti 780-797 ) 789-792 yılları arasındaki Bulgarlarla yapılan savaşlarda bu kaleyi önemli bir üst olarak kullandığı bilinmektedir. Tarihi verilere göre kale Bulgar saldırıları karşısında
önemli bir savunma merkezi oluşturmaktaydı.
Bulgar Hanı Kurum’un (hâkimiyeti 803-814) 812 de Trakya’ya yaptığı saldırılar esnasında yerleşmenin halkı burayı terk ederek kaçmıştır. Daha sonra
*
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Prof. Dr. Engin BEKSAÇ, Sanat Tarihi Bölümü Başkanı, Edebiyat Fakültesi, Trakya Üniversitesi,
Balkan Kampüsü, 22030 Edirne/TÜRKİYE.
Yard. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL, Sanat Tarihi Bölümü Başkan Yardımcısı, Edebiyat Fakültesi,
Trakya Üniversitesi, Balkan Kampüsü, 22030 Edirne/TÜRKİYE.
Hasan KARAKAYA, M.A. Edirne Müzesi Müdürü, Edirne Müzesi, 22100 Edirne/TÜRKİYE.
2015 yılında başlayan Sinanköy Çalışmaları, Edirne Müzesi Müdürü Sayın Hasan Karakaya
Başkanlığında, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Engin Beksaç’ın Bilimsel Danışmanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Özkan
Ertuğrul’un bilimsel gözetiminde, Yard.Doç. Dr. Hüseyin Akıllı, Öğr. Gör. Şule Nurengin Beksaç, Uzman Restaratör Vahdettin Sayın, Sanat Tarihçiler Merve Kızanlık, Merve Engin, Oğuz
Yılmaz, Metin Aydoğdu, Öğrenciler Ali Can Cağlayan, Burak Küçükdüner, Samet Güngör,
İlkerÇalışkan, Ahmet Özkan, kerem Babakoğlu, Aze Fırat, Nurgül Liznak, Aylin Aksoy tarafından Edirne Valiliği ve Çimentaş Lalapaşa Çimento Fabrikası Müdürlüğü, Lalapaşa Kaymakamlığı ve Lalapaşa Belediye Başkanlığı’nın destek ve katkılarıyla yürütülmüştür. Bu nedenle
Edirne Valiliği, Çimentaş Lalapaşa Çimento Fabrikası Müdürlüğü, Lalapaşa Kaymakamlığı ve
Lalapaşa Belediye Başkanlığı’na en derin teşekkürlerimizi arz etmeyi bir borç biliriz
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Bulgar Hanı Omurtag’ın (hâkimiyeti 814-831 ) Bizanslılar ile yaptığı antlaşma ve ardından gelen barış sürecinde harap durumda kalan yerleşme, 832’de
Han Malamir Devrinde (831-835) Bulgarların eline geçmiştir.
879 tarihinde toplanan konsile bu şehir adına iki temsilcinin katıldığını
belirten bilgiler bu süreçte şehrin tekrar Bizanslıların eline geçtiğini göstermektedir.
Tarihi kayıtlarda, Probatu’nun 9 yüzyıldan 12 yüzyıla kadar Haemimontum Bölgesi‘ndeki önemli dini merkezlerden biri olduğu görülmektedir. Haemimontum Bölgesi merkezi olan Adrianopolis Başmetropolitliği’ne bağlı bir
metropolitlik olarak yerleşmenin adı dini kayıtlarda da yer almaktadır.
1189 yılı Kasım ayında Regensborg Piskoposu Konrad yönetimindeki haçlı kuvvetleri tarafından yağmalanması üzerine, burada yaşayanlar tekrar bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştır.
Bulgar Hanı Mihail Şişman

(Hâkimiyeti 1323-1330) 1328’de yakın-

da bulunan Bukelon’u ele geçirerek yerleşmeyi kuşatmışsa da, o sırada
Adrianopolis‘de bulunan Bizans İmparatoru III. Andronikos Paleologos
(Hâkimiyeti 1328-1341) komutasındaki Bizans ordusu Bulgarları bu kuşatmaya son vermek zorunda bırakmıştır.
Önceleri bir kale olan Probatu’nun zaman içinde genişlediği ve kale statüsü yanında önemli bir şehir hüviyeti kazandığı ve 1341 de buraya bir metropolit atandığı tarihi kayıtlarda yer almaktadır.
Probatu 1361-1362 tarihinden sonra içinde bulunduğu bölgeyle birlikte
Osmanlıların eline geçmiştir.
Sinanköy Geç Antik Devir ve hemen hemen tüm Ortaçağ boyunca varlığını korumuş bir yerleşme olarak önemli veriler ortaya koyacak bir arkeolojik alan olarak büyük bir öneme haizdir. Özellikle eski yerleşmenin üzerinde
daha sonra hiç bir iskân faaliyetinin olmaması da bu arkeolojik alanın önemini arttırmaktadır.
Ortaçağ verileri dışında, ana merkezi teşkil eden ağır tahkimatlı kısmın
güney doğusunda yer alan kayalık alan, ana yerleşmenin hemen altında ku-
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zey doğu tarafta yer alan kaya düzenlemeleri ve ana yerleşmenin batısındaki
yamaçlardaki kaya düzenlemeleri Trak Döneminin kaya-oyma kültistik anıtlarının kalıntıları olarak teşhis edilebilmektedir.
Bu kısımlar Ortaçağ süreci kadar, hem Trakoloji hem de kültistik çalışmalar açısından da Sinanköy’ün önemini arttırmaktadır.
Sinanköy arkeolojik alanı günümüzdeki şekliyle Edirne‘nin Lalapaşa
İlçesi‘ne bağlı Sinanköy’ün (eski adı: Pravadi) doğusunda köye bitişik bir konumda bulunmaktadır. Tescil işlemleri ancak son yıllarda gerçekleştirilmiş ve
önemi de bu süreçte fark edilebilmiştir.
Köyün doğusunda yer alan arkeolojik sit Sinanköy Deresi’nin hemen yanı
başında bulunan geniş bir kayalık üzerine bulunmakta olup, değişik alt birimlerden meydana gelmiştir.
Bu alt birimlerden en önemli olanı kayalık üstündeki geniş düzlüğü kaplayan kale ve şehir yerleşmesidir. Etrafını çeviren surların kalıntılarıyla sınırları
belirlenebilen bu alan geniş bir saha oluşturmakta ve içinde de alt birimler
oluştuğu belli olan bir ayrışım şeması göstermektedir.
Kalenin üzerinde yer aldığı doğal oluşuma bağlı olarak kuzey tarafta oldukça zayıf olan tahkimatın özellikle güney tarafta güçlendirilerek ağır surlar
ve kulelerle takviye edildiği görülmektedir.
Merkezdeki kale alanının dışında doğu ve batıda yer alan ve surlar dışında bulunan iki yerleşim alanın mevcudiyeti de gözden kaçmamaktadır.
Kale alanı ve dış kesimlerde açılmış olan birçok sarnıcın kalıntıları da hala
seçilebilmekte olup, bu tür sarnıç ve kuyular kale alanı ve çevresinde hayli
fazla bir sayıda oldukları izlenimini vermektedir.
Bu kale-şehir teşkilatı dışındaki alanın batı yamacı boyunca uzayan kayadan oyma bir manastırın mevcudiyeti açıkça gözlenmekte olup, bu oluşum
içinde bir baş şapel özellikle göz doldurmaktadır. Bu şapelin ön kısmındaki
narteksin de dâhil olduğu ön cephe kısmını oluşturan ahşap bölümler tamamen ortadan kalkmış olup, şapelin sadece kaya oyma iç bölümleri günümüze
gelebilmiştir. Şapel ve çevresindeki bölmelerde bulunan tüm ahşap yapı malzemeleri de yok olmuştur.
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Bu şapelin batısında bulunduğu anlatılan çan kulesi ve su dolabından da
günümüze çok az kalıntı ulaşabilmiştir.
Şapelin ön kısmındaki narteks bölümüne açılan bir dehlizin de bir kripta
veya ayazma oluşumuna geçiş sağladığı düşünülmektedir. Halk arasında Karadelik olarak adlandırılan bu oluşumun gerçek niteliğini şu an için söylemek
zordur. Ancak yapılacak çalışmalar bu geçidin ana işlevini ortaya koyacaktır.
Şapelin içinde çok tahrip olmuş durumda 9-11 yüzyıl sürecine tarihlendirilebilecek bazı fresk izleri seçilebilmektedir (Resim: 8).
Geniş alanın doğu tarafında kale surları dışında Trak Dönemine tarihlendirilebilecek bir kült alanının izleri seçilmektedir. Bu tür kayadan oyma kült
alanı izlerine kalenin surları dışında batı tarafta da rastlanmaktadır. Ayrıca
kalenin kuzey doğu ucunda da bazı kayadan oyma kültistik oluşumlar bulunmaktadır.
Bunlar dışında kale ve şehir alanı dışında güney batı tarafta kısmen kültistik kısmen de diğer amaçlarla kullanıldığı anlaşılan bir kayalık alan fark
edilmektedir.
Yerleşmenin nekropolünün kuzey tarafta akarsuyun hemen yanı başında
bulunduğu da netlikle seçilebilmektedir. Bu kesimde çok sayıda mezar malzemesi ve insan kalıntılarına rastlanmaktadır.
Kale ve şehir alanının kuzey ucunda bulunan ve batı tarafta yer alan kayadan oyma manastır alanına ulaşımı sağlayan geçiş düzenlemesine de rastlanmaktadır.
Kalenin surları geçen zamanın ağır tahribatına rağmen günümüzde de ihtişamlı görünümünü korumaktadır (Resim: 4-5).
Ortaçağ kalesi ve yerleşim alanı dışında bölgenin daha erken dönemlerde
de öneme haiz olduğu bazı kaya oluşumları tanıklığında fark edilmekte olup,
bu alanın Trak Döneminde önemli bir kült merkezi olduğu intibaını veren
kaya oyma kült oluşumlarına rastlanmaktadır.
Bunlar arasında batı yamaçta bulunan Kurban Altarı (Resim: 6) ve ona
bağlı kanallar ve çukurlar, kuzey doğu yamaçta yer alan kült odaları ve surlar
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dışında güney doğu tarafta yer alan kült alanı özellikle dikkat çekicidir. Ayrıca, şapelin narteks kısmından girilen geçidin de Trak Dönemi ile ilişkili bir
kült oluşumuyla da ilişkili olması mümkün görülmektedir.
Şapelin batı tarafında ortaya çıkan basamaklar ve oyuklardan oluşan kısım da Trak Dönemi kültistik kullanımı ile uyuşumlu bir durum sergilemektedir (Resim: 10)
Ayrıca Sinanköy’ün bölgenin kutsal peyzajı ve kutsal coğrafyası içinde
diğer Trak Dönemi kutsal anıtları ile de irtibatlı bir görüntü vermesi dikkat
çekicidir. Bu tip kutsal oluşumlardan olan Muhyittinbaba Tepesi alanın tam
kuzey doğusunda yer alırken, diğer bir önemli kutsal oluşum olan Çöke Tepesi de kuzey batıda bulunmaktadır. Bu durum da bize Sinanköy’de de arkeo-astronomik öneme haiz bir kurgunun bulunduğu ve güneş kültü ile ilgili
bir teşkilatlanma olduğu intibaını vermektedir.
Sinanköy çalışmalarında öncelikle kale ve manastır bölümlerinin temizlik
çalışmalarına öncelik verilmiştir.
Bu çalışmalar kale bölgesinin güney batı kesiminde yer alan büyük savunma burcu kalıntısı çevresinde yoğunlaştırılmış ve bu burcun tespiti sağlanmıştır (Resim: 9).
Daha sonra yapılan temizlik çalışmaları batı yamacın alt kesimlerine kaydırılmış ve kesimlerde yapılan temizlik çalışmaları esnasında ana kale alanı
dışında kalan kesimleri kuşatan palisat ve bu palisadın kapısının izleri tespit
edilmiştir (Resim: 7).
Bu çalışmaları yukarı kale bölgesinde gerçekleştirilen kale girişinin tespitine yönelik temizlik çalışması izlemiş ve bu kale girişinin palisat girişi ile
yakın ilişki gösterdiği gözlemlenmiştir.
Manastır kesiminde yapılan kaba çalışmaların ardından ana temizlik ve
tespit çalışmaları şapel bölgesine kaydırılmıştır. Bu esnada şapelin ön bölümündeki basamaklı oluşuma ulaşılmıştır.
Şapel bölgesi ve çevresinde yapılan çalışmalar şapelin ve çevresindeki mimari oluşumun çok net bir biçimde kimlik ve işlevleri kadar, geçirdikleri kullanım evrelerinin de anlaşılmasına imkân tanımıştır.
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Bu çalışmalar esnasında bu kutsal kesimdeki mezarların izleri yanında liturjik öneme haiz mimari oluşumların da tespit ve teşhisi sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen alan ve arazi çalışmaları da bölgenin topografyası ve mimari teşkilatı açısından önemli ipuçları ortaya koymuş ve topografik plan ve
haritaların oluşturulabilmesine imkân tanımıştır (Resim: 3).
Yapılan çalışmalar Sinanköy’ün arkeolojik açıdan daha önce düşünülenden çok daha önemli bir kimliğe sahip olduğu ve burada yapılacak daha
detaylı çalışmaların Trakya arkeolojisi kadar tüm Balkan arkeolojisi ve hatta
tüm dünya açısından da ayrıcalıklı bir yeri bulunduğunu netlikle ortaya koymuştur.
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Resim 1: Sinanköy ve çevresinin havadan görünümü.

Resim 2: Sinanköy kale ve şehir yerleşimi.
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Resim 3: Sinanköy kale ve şehrinin topografik planı.

Resim 4: Sinanköy arkeolojik alanının güney batıdan görünümü.

Resim 5: Sinanköy arkeolojik alanının kuzey batıdan görünümü.
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Resim 6: Batı yamaçtaki Trak Döneminden kalma kurban altarı.

Resim 7: Batı taraftaki palisat izleri ve palisat kapısı.

Resim 8: Şapelin içindeki fresk izleri.
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Resim 9: Güney batı taraftaki büyük burçtaki çalışmalar.

Resim 10: Şapelin önündeki kesimdeki çalışmalar.
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DİVRİĞİ KALESİ: 2015
Erdal ESER*
Muhammed GÖRÜR
Meryem ACARA ESER
Divriği Kalesi 2015 yılı çalışmaları 22 Temmuz-18 Eylül 2015 tarihleri arasında; Cumhuriyet, Gazi ve Karabük Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Bakanlık Temsilcisi olarak Sivas Müzesi uzmanlarından
Arkeolog Adem Bedir katılmışlardır.1
59 gün süren çalışmalar 1- Sultan Kapısı, 2- Ana Kapı ve 3-Kaya Mezar bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2015 yılı sur dışı çalışmaları arasında,
Kazı Evi’nin yanındaki bedestenin temizlenmesine de başlanmıştır.

1. SULTAN KAPISI (Resim: 1)
Sultan Kapısı çalışmaları 2010’da başlamış ve 2014 sezonunda giriş kapısı
dolgusu tamamen kaldırılmıştır.2 Bu kapı sonrası, içte bir koridorun varlığı
beklenmekle birlikte, yeri konusu belirsizliğini korumaktaydı. Aynı yıl açığa
çıkan, doğu-batı doğrultusunda uzanan basık kemerli bir duvarla koridor ya
da ön giriş bölümü sorunu da çözülmüş oldu.
*
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Yrd. Doç. Dr. Meryem ACARA ESER, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü 58140 Sivas/TÜRKİYE.
Tüm ekip üyelerine ve Adem Bedir Bey’e, emekleri için teşekkür ederim.
Kapının ne zaman kapandığı konusu henüz netlik kazanmamıştır. İki önemli olay ve dönem
konu açısından dikkat çekicidir. İlki 1277 Moğol işgali, ikincisi ise Osmanlı İmparatorluğunun
sarsan Celali İsyanları zamanıdır. Konu tarafımızdan takip edilmektedir.
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Aynı noktada 2015 yılında başlayan çalışmalar sırasında, basık kemerli
girişin arkasında 4,00x4,00 m. ölçülerinde bir mekâna ulaşılmıştır. Mekân içerisindeki dolgu, girişin doğrultusunun anlaşılmasını zorlaştırmakla birlikte,
yolun, bu mekân sonrası kuzeye doğru döndüğü değerlendirilmiştir.3 Mekân
duvarları düzgün kesme taş ve horasan harcı kullanılarak örülmüştür. Başka
bir kaplama malzemesi ya da bezemeye ilişkin bir veriye henüz rastlanmamıştır. İkinci giriş kapısının varlığı ve içerdiği malzeme-teknik özelliklerin
görülmesi, kazı açısından önemli bir bulgudur. Alan içerisinde açığa çıkmış
ve çıkması olası yapıların tarihlendirilmelerinde kuşkusuz önemli bir karşılaştırma malzemesidir.
Bu bölümün kuzeyinde ve üst seviyede, malzeme-teknik özellikleri nedeni ile geç döneme tarihlediğimiz mekân ve mekân kalıntıları açığa çıkmaktadır. Duvarlar kuru duvar örgüsüne sahiptirler ve sıkıştırılmış kireçli toprak
zeminleri bulunmaktadır. Mekânlardan birisi ocak verisi nedeni ile mutfak
olarak tanımlanmıştır.

2. ANA KAPI ÇALIŞMALARI
Kazı Ekibi tarafından ana kapı önünde ve sur dışında, kale ve Divriği Ulu
Camii yapı topluluğunu birbirine bağlama amacı ile bir yol çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmalar ana kapının güneyine doğru geliştirilmektedir. Bu
yapılırken, daha önce bilinmeyen iki detay açığa çıkmıştır. İlki, kapının güneyinde, doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 1,00 m. kalınlığında, bağlayıcısı
horasan olan bir duvar kalıntısıdır (Resim: 2). Ana kayaya oturtulduğu anlaşılan duvar kalıntısının, özgününde, ana kapıyı çevreleme ve gözden sakla-

3

Dolgunun kaldırılması sırasında, kuzey duvarda benzeri bir kemerin varlığı üzerinde durulmuştur. Ancak mekânda derinleşildikçe kuzey duvarda bir açıklık ya da açıklığa ait iz tespit
edilememiştir. Alana girmek için iki kere yön değiştiriliyor olması, Orta Çağ savunma yapıları
geleneği açısından şaşırtıcı bir durum değildir. Olası istila durumunda, içeriş girenlere vakit
kaybettirmek ve dahası sıkıştırmak için kullanılan eski ve bilinen bir yöntemin tekrar edildiği
anlaşılmaktadır. Üzücü olan tahribatın yüksek ölçeğidir. Türk Dönemi sonrası hiç savaş görmemiş bir yerleşmenin savunma yapısının hali içler acısıdır.
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ma işlevi olup olmadığı değerlendirilmektedir. Konu sonuca ulaşabilir ise bu,
Mengücek askeri mimarisi konusunda yeni bir bilgi, olacaktır.4
Bu bölgede yapılan çalışmalar sırasında açığa çıkan ikinci önemli bulgu,
Bir burcun yıkılması sonrası oluşan boşluğun korunması amacı ile sura bitişik olarak inşa edilmiş 2,50x8,50 m. boyutlarında taş döşemeli bir mekândır
(Resim: 3). Mekânın burcun yıkılması sonrası yapıldığı malzeme-teknik özelliklerden anlaşılmaktadır. Bu durumu şimdilik en geç 17. yüzyıla tarihlemek
mümkün görünmektedir. Alan daha da açıldığında konu hakkında veri artacağı da kesindir.5

3. KAYA MEZAR BÖLGESİ (Resim: 4)
Alanın kuzey ucunda bulunan iki kaya mezar odası nedeni ile bu bölümde
kazıya başlanmış ve 2014 sezonunda iki yeni mezar odası daha açığa çıkarılmıştır. Mezar odaları ile birlikte, kaya yüzeye oyulmuş nişler, depolama çukurları ve tandırların varlığı da görülmüştür. Alanın daha sonraki kullanımı
sırasında yapılan duvar ekleri ile odaların önünde mekânlar oluşturulduğu
anlaşılmaktadır. Divriği Kalesi’nin üzerinde yer aldığı yaklaşık 250x400 m.
ölçülerindeki kaya zemin üzerinde, kaya-duvar yapısı ilişkisi konusu, çalışmalar ilerledikçe daha da netleşmektedir.6
4

5

6

Görünen hali ile Divriği Kalesi iki duvarlı bir kurguya sahiptir. Tarihini şimdilik bilinemeyen bir
dönemde, Sultan Kapısının güneyine inşa edilen burç görüntüsüne sahip bir duvarla gizlendiği
anlaşılmaktadır. Ana Kapının şu andaki hali ile hiçbir koruyucu ve engelleyici öge olmadan
direk dışa açılıyor olması, bilinen uygulamalardan ve an azından Sultan Kapısından farklı bir
yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ana kapı güneyinde, örgüsünün küçük bir
bölümü günümüze gelebilmiş kaplaması bulunmayan duvar kalıntısı önemlidir,
Kalenin dış suru üzerindeki en zayıf nokta bu bölümdür. Zemini kaya olan burcun bilinmeyen
bir neden ve zamanda tamamen yıkıldığı görülmektedir. Bu olay gerçekleştikten sonra burcun
yeniden inşa edilmediği ancak yıkılan burcun malzemesi ile oluşan açıklığın hemen güneyine
bir mekân inşa edildiği anlaşılmaktadır. 2,5 x 8,50 m boyutlarındaki mekân, oluşan açıklık nedeni ile bu alanın koruması amacıyla yapılmış olmalıdır.
Kaya mekân ve detaylar bu bölümün törensel nitelikli bir alan olabileceğini düşündürtmektedir.
Tören alanı, mezar alanına ve daha sonra konut bölgesine dönüşmüş olmalıdır. Son evre de
Türklerin bölgeye gelmeleri ile kaya birimler önüne ve üzerine eklenen duvarlarla gerçekleştirilmiştir. Kaya duvar yüzeyi üzerinde büyük boyutlu bir hayvan kabartmasına ait izler bulunmaktadır ancak tam işlenmediği için kesin bir yargıya varabilmek bugün için mümkün değildir.
Çalışmalar ilerledikçe, açığa çıkan yüzeylerde benzeri bir düzenlemenin olup olmadığı daha iyi
anlaşılacaktır.
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Bu bölümde benzeri bir yapılaşmanın devam ettiği düşüncesinden hareketle, 2015 yılında çalışmalar bir üst seviyeye kaydırılmıştır. Kaya zeminin,
mekân yaratmak amacı ile düzeltilmeye devam edildiği görülmüştür. Mezar
odası bulunmamakla birlikte, iki teras halinde düzenlendiği görülen alanda,
sonradan eklenen duvarlara ait temel kalıntıları ile birlikte, çeşitli büyüklük
ve derinlikte havuzlar, kayaya oyulmuş farklı çaplarda ocak ve tandırlara
rastlanmıştır. Şu andaki değerlendirmemize göre, duvar ekleri ile farklı büyüklükte yaklaşık 6 mekân bulunmaktadır.7 2016 sezonunda bu bölümdeki
çalışmalara devam edilecektir.

BEDESTEN TEMİZLİĞİ (Resim: 5)
2015 yılı sur dışı çalışmaları sırasında bedesten olarak adlandırılan ve mülkiyeti Divriği Belediyesi’nde olan yapının temizlenmesine de başlanmıştır.
Kazı evinin hemen bitişiğinde yer alan tarihi yapı, depo olarak kullanılmış
ve zamanla da çöplüğe dönmüştür.8 Kuzeydoğu köşesinde yer alan mescidin
giriş kısmı ve içi tamamen temizlenmiştir. Yapının kuzeye doğru devam eden
büyük bir oturum alanına sahip olduğu görülmüştür ki, bu yeni bir bulgudur.
2016 sezonunda temizlik çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.

SUR ONARIMLARI
2015 yılı Temmuz ayında sur restorasyonuna başlanmıştır ve hızla devam
edilmektedir. İlk aşamada Arslanburç-ana kapı arası bölümün onarım çalış7

8

İçerisinde ocak, mangal ve tandır bulunan mekânların konut ve mutfak birimleri olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, mekânların birisinde iki derin havuz bulunmaktadır ve kaya yüzeyler
düzgün biçimde sıvanmışlardır. İlk kullanımlarının mezar ya da sarnıç olabileceği değerlendirilmektedir ancak sıvanmaları sonrası işlevlerine dair bir ley söyleyebilmek henüz mümkün değildir. Çok yakınında büyük bir tandır bulunuyor olması bu bölümün bir tür işlik olabileceğine
işaret etse de, kesin bir değerlendirme yapmak henüz mümkün değildir.
Yapı bedesten olarak adlandırılmakla birlikte, elde bunu doğrulayacak bir veri bulunmamaktadır. Bugün görülebilen mekânları; sivri tonoz örtülü dikdörtgen bir birim ve bunun kuzeydoğusunda yer alan yine dikdörtgen biçimli ve sivri tonoz örtülü Mescit birimidir. Temizlik
sırasında yapının doğu duvarının kuzeye doğru devam ettiği görülmüştür. Yapı günümüzde
görünenden daha geniş bir oturum alanına sahiptir. Alanın temizlenmesi çalışmalarına 2016
çalışma sezonunda da devam edilecektir.
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malarına başlanmıştır.9 Kazı ile ilgisi, alanın daha sağlıklı ve güvenli hale geliyor olmasıdır.10 Sonrasında uygulanacak olan çevre düzenleme projesi ile
kazı alanındaki ziyaretçi trafiği tamamen kontrol altına alınmış olacaktır.11
Belki de yüzyıllardır duvar üzerinde yatık olarak bekleyen aslan kabartması
da nihayet özgün yerine yerleştirilmiştir (Resim: 6).12 Çalışma, ilgili kurul
kararı ile en başından beri kazı ekibi tarafından takip edilmektedir.13

BULUNTULAR
M. ACARA ESER14
2015 Yılı kazı sezonu sonunda, Sivas Müzesi’ne 18 envanterlik eser teslim
edilmiştir. Buluntular genellikle önceki yıllarla uyum göstermekle birlikte,
farklı örnekler de dikkati çeker.15
Cam Buluntular: Sarnıçta bulunan açık mavi renkli şişe ağızı ve gövde parçaları, mağarada bulunan açık yeşil renkli yüzük ve su yeşili renkli iki küçük
kulp ile ana kapıda bulunan su yeşili renkli, içi boş katlı kenarlı, iç bükey
kaide ve gövde parçaları dışında tüm buluntular “Sultan Kapısı”nda ele geçirilmiştir. Örnekler içerisinde; çeşitli boyutlarda şişelere ait ağız-boyun kısmı,
kaide ve gövde parçaları, bardak ve kadeh türü kaplara ait düz ağızlar ve içi
boş katlı kenarlı kaideler ile şeffaf, içi boş katlı kenarlı, yuvarlak pencere camı
9
Anılan bölümdeki çalışmalar, 2016 Temmuz ayı itibari ile nerede ise bitmek üzeredir.
10 Onarım çalışmaları, proje aşamasından başlamak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili
birimleri tarafından yürütülmektedir. Sivas Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje,
yine Bakanlığın ilgili birimleri tarafından kontrol edilmektedir. Koruma Kurulu kararınca, onarım çalışmaları kazı ekibi tarafından da izlenerek belgelenmektedir.
11 İlgili projeyi hazırlayan uzmanlar, alanda kazıların henüz bitirilmediğini bilmektedirler. Yürüyüş yolları için yapılacak düzenleme bu bilgi çerçevesinde belirlenmektedir. Kaldırılabilir ve
gerektiğinde taşınabilir bir sistem üzerinde durulmaktadır.
12 Kabartmanın ayı kabartması olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Ancak, yapılan temizlik
ve koruma çalışmaları sonrasında arslan figürü olduğu anlaşılmaktadır.
13 Kazı ekibi üyesi iki Sanat Tarihçisi onarım ekibi ile birlikte kalarak çalışmalara nezaret etmektedir. Kurul kararı gereği, yapılması gerekli kimi temizlik ve kazı çalışmaları da bu ekip tarafından
yürütülerek belgelenmektedir.
14 Yrd. Doç. Dr. Meryem Acara Eser, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü 58140 Sivas/TÜRKİYE.
15 Divriği Kalesi ile ilgili olarak hazırlamakta olduğumuz kitapta daha ayrıntılı olarak vereceğimiz
gibi, şu ana kadar yapılan çalışmalarla; 104 Alçı, 1278 Bilezik, 257 Boncuk, 1150 Gülle, 215 Lüle
226 Sikke, 22 Yüzük ele geçirilmiştir.
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parçası ve içi boş kandil çubuğu gibi aydınlatma araçlarına ait parçalar ele
geçirilmiştir (Çizim: 2).
Benzerleri Anadolu dışında Korint16, Anadolu’da Sardis17, Demre18 ve Kubadabad Sarayı19 kazılarında ele geçirilen camlar içerisinde özellikle bardak
ve kadehlere ait parçaların en yakın benzerleri 12-13. yüzyıllara tarihlenen
Kubadabad Sarayı buluntularında karşımıza çıkmaktadır.
Metal Objeler:Metal objelerden, az sayıda örnek ele geçmekle birlikte parçalar halinde bulunan bakır obje önem taşır. Tıpkı benzeri tespit edilemeyen
obje olasılıkla bir aydınlatma aracına aittir (Resim: 7). Konik gövdeyi altta
ve üstte sınırlayan şeritte kazıma bezemeler yer alırken, orta kısım dörtgen
panolara ayrılmış, içleri delik işi tekniği ile yapılmış bitkisel motifler ile bezenmiştir. Üstte silindirik kısım bulunmaktadır (olasılıkla fitil için). Birlikte
bulunan boru şeklindeki üç parça malzemesi ile bu objeye ait olduğunu göstermektedir. Delik işi tekniği ile bezeli bakır aydınlatma araçları (polykandelon
ve kandil zarfları) özellikle 10. yüzyıldan itibaren Bizans sanatında yoğun olarak görülür20. Benzer örnekler 12-13. yüzyılda Selçuklu metallerinde de karşımıza çıkar21. Tıpkı benzeri tespit edilemese de 11-13. yüzyıllar arasına ait,
yerel üretimin bir eseri olmalıdır.
Bizans Dönemine ait, üzerleri iç içe daire motifleri ile bezeli bakır yüzükler,
Osmanlı Dönemine ait, bitkisel motifler ile bezeli bronz ok yüzüğü, benzerleri
12-13. yüzyılda Selçuklu Döneminde ve 15-16. yüzyılda Osmanlı Döneminde
16 Davidson, G. R. (1952). Corinth. Vol.12: The Minor Objects. Princeton, bil. bkz. s. 108, fig.12 (ağız
ve katlı kaideler için); s. 118, fig. 17 (iç bükey kaideler için); s. 113, fig. 14 (ağızlar için).
17 Harden, A. von (1980). Ancient and Byzantine Glass from Sardis. Harvard, bil. bkz. Pl. 23 (içi boş
çubuklu kandil için); pl. 24-25 (kaideler için); pl. 26 ( ağızlar için).
18 Çömezoğlu, Ö. (2001). Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarında 1996-1999 Yılları Arasında Bulunan Aydınlatma İşlevli Cam Eserler. Hacettepe Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, bil. bkz. Lev. IV/5-7, Lev. V/13 (içi boş çubuklu kandil için); Lev. VIII/38-41 (iç bükey
kaideler için); Lev. XV (ağızlar için); Lev. XXV/137, 141, 144-145 (içi boş katlı kaideler için), Lev.
XXX-XXXI (katlı kenarlı pencere camı için).
19 Uysal, Z. (2013). Kubad-Abad Sarayında Selçuklu Cam Sanatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, bil. bkz. s. 112, şek.78 (çubuklu kandil ağızı için); s. 128, şek.90 (pencere camı için); s. 92,
şek. 59 (şişe ağızı için); s. 66, şek. 25-26, s. 68, şek. 30, s.90, şek. 58 (kaideler için).
20 Örnekler için bkz. Mango, M. M. (1994). “The Significance of Byzantine Tinned Objects”.
ΘΥΜΙΑΜΑ (Laskarina Bouras’a Armağan). Athens, s. 221-227.
21 Bkz. Çeken, M. (2006). “Maden Sanatı”. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, 2 (ed.
A.U. Peker ve K. Bilici). Ankara, s.542.
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görülen çok yüzlü bronz dirhem, üzerindeki tuğra çözümlenemeyen, ancak
benzerleri 18. yüzyılda görülen, Osmanlı Dönemine ait ortası açık daire biçimli bronz dirhem önemli metal buluntular arasında sayılabilir.22
Seramik Buluntular: Kalede Bizans ve Osmanlı seramiklerinin yanı sıra
tıpkı benzeri tespit edilemeyen bazı örnekler önemli bir yer tutar. Bizans seramiklerinde, sgraffito ve champleve tekniği ile yapılmış çeşitli motifler ile
bezeli kaplar içerisinde bu yıl “su kuşu” tasvirli, yeşil sırlı kap dikkati çeker
(Resim: 8). Motif ve sır rengi ile 12. yüzyıl sonu-13. yüzyıla tarihlenebilir.23
Önceki yıllarda ele geçirilen ve aynı kaba ait parçalara yenileri eklenmiştir. Geçme motifi ile çevrelenen kabın merkezi stilize palmetler ile bezelidir.
Sıraltı sarı ve yeşil renkli kabın motifleri sgraffito tekniği ile yapılmıştır. 12-13.
yüzyıla, Türklere ait olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 9).
Tamamlanabilen büyük kâse bu sezonun önemli buluntuları arasındadır.
Tıpkı benzeri tespit edilememekle birlikte, motif ve sır özellikleri Beylikler
Dönemini, 13. yüzyıl sonu-14. yüzyıl başını düşündürmektedir24 (Resim: 10).
Astarlanmış, kazıma tekniği ile bezemeleri yapılmış ancak sırlanmamış
parçaların çoğalması yerel üretimin varlığına işaret etmesi nedeni ile önem
taşımaktadır (Resim: 11). Aynı kapların sırlı örneklerinin bulunması da bu
görüşümüzü desteklemektedir (Resim: 12)25. Buluntuların çoğunun başka
yerleşimlerden benzerlerinin tespit edilememesi de yerel üretimin varlığına
yoğunlaşmayı gerektirmektedir.
Kazılar ile açığa çıkan buluntular içerisinde alçılar özel bir yere sahiptir.
Kazı envanterine alınmış 104 parça ile birlikte, bezemesiz çok sayıda parça
söz konusudur.
22

Çok yüzlü dirhemin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde görülen benzerleri için bkz. Kürkman,
G. (2003). Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri. İstanbul, s. 226, no. 95, s. 232, no. 119, s. 235, no. 131; daire
biçimli dirhemin benzeri için bkz. A.g.e., s. 248, no. 180.
23 Benzer bir örnek için bkz. Armstrong, P. (1989). “Some Byzantine and Later Settlements in Eastern Phokis”, The Annual of the British School at Athens, 84, s. 35-36, fig. 21, Pl. 11/b-1.
24 Kâse ile ilgili görüşlerini paylaşan sayın Prof. Dr. Nurşen Özkul Fındık’a teşekkür ederiz.
25 Bu kapların Beylikler Dönemine (14. yy.ortası) tarihlenen benzeri Manisa Gülgün Hatun Hamamı kazısında ele geçmiştir. Gök Gürhan, S. (2008). “Beylikler Dönemi’ne Ait Sgraffito Teknikli
ve Tek Renk Sırlı Kaplar (Manisa Gülgün Hatun Hamamı Buluntuları)”, Sanat Tarihi Dergisi,
XVII/2, s. 75, Tablo 2, Kat. No. 13.
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Buluntuların ortak özellikleri; tahrip edilmiş olmaları ve alan içerisinde
dağınık olarak bulunmalarıdır. Bezemesiz parçalar, alçı kullanımının yoğunluğunu gösteriyor olmaları nedeni ile alan içerisinde belirli yerlerde muhafaza edilmektedirler.
2015 yılı alçı buluntuları içerişinde iki parça oldukça önemlidir. Her ikisi
de alçı niş kaplaması parçalarıdır ve kompozisyonları nedeni ile dikkat çekerler. İlk parça üzerinde üç dilimli tacı ile insan başlı kuş gövdeli bir harpi
bulunmaktadır (Resim: 13). Başı karşıdan vücudu ise profilden verilmiştir ve
benzer örnekleri Konya Kılıç Arslan köşkü buluntuları arasında yer almaktadır.26 İkinci parça aşırı tahrip olmakla birlikte, üzerinde yer alan aslan ve ejder
çifti fark edilebilmektedir (Resim: 14). Bu parçanın tıpkı benzeri, yine Konya
Kılıç Arslan Köşkü buluntuları içerisinde yer almaktadır.27

26 F. Sarre, Konya Köşkü, (Çev.Ş. Uzluk), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1967, s.61, res.13
27 F. Sarre, a.g.e., s.61, res.13.
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Çizim 1: 2015 yılı kazı alanları.

Çizim 2: Cam ağız, kaide tipleri ve aydınlatma araçları.
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Resim: 1

Resim 2: Ana Kapı, duvar kalıntısı, genel görünüm.
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Resim 3: Ana Kapı, burçlar arası mekân, genel görünüm.

Resim 4: Kaya mezar bölgesi, kazı sonu, genel görünüm.
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Resim 5: Bedesten, temizlik sonrası, genel görünüm.

Resim 6: Sur onarımı, güneybatı bölüm, genel görünüm.
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Resim 7: Bakır kandil (?).

Resim 8: Su kuşu tasvirli sırlı kâse, Bizans Dönemi (12. yy. sonu-13. yy.).

Resim 9: Sırlı kâse, 12.-13. yy.
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Resim 10:Sırlı kâse, Beylikler Dönemi (?) 13.
yy. sonu-14. yy. başı.

Resim: 11

Resim 12: Yerel üretim, sırlanmış örnekler.

Resim 13: Alçı niş kenarlığı, harpi.
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LA TRASFORMAZIONE DELLO SPAZIO URBANO
NELL’AREA CENTRALE DI KYME EOLICA
AIOLIS KYME’Sİ ANTİK KENTİ MERKEZİNDEKİ
KENTSEL ALAN DÖNÜŞÜMÜ
Antonio LA MARCA*
Kyme’nin merkezi özellikle kamusal ve ticari alan için uygun, tam olarak
iki tepe arasındaki düzlükte ve denize çok yakın bir alanda bulunmaktadır
(Resim:1). Şehrin kalbinde yeralan bu alanda şimdiye kadar kentin en önemli
anıtlarının birkısmı ortaya çıkarılmıştır: Liman uzun iskele1, tiyatro, Hellenistik-Roma agorası, stoa, Geç Hellenistik Döneme ait küçük tapınak, Roma
Dönemi geniş döşeme yol, Geç Antik Döneme ait “sütunlu yol” denilen cadde; tepenin kuzey eteklerinde bir Hellenistik-Roma evi kazılmıştır; düzlüğün
hemen hemen ortalarında ise Hellenistik Dönem Sur yapısına ait iki uzun
bölüm açığa çıkarılmıştır2 (Resim: 2).
Son yıllarda, İtalyan Arkeoloji Ekibi finansal kaynaklarını ve insan gücünü özellikle bu alandaki araştırmalara yönlendirmiştir. Alandaki genişleme
çalışmaları burada yoğunlaşmış anıtların bütünüyle anlaşılmasına doğru ilerleme aşamasındaydı3.
Kyme gibi, Geometrik Dönemden M.S. 15. yy.ın başlarına kadar kesintisiz
yerleşim görmüş, genelinde çok stratigrafili bir sitte pek çok sorunla karşı*
1
2

3

Antonio LA MARCA, Calabria Üniversitesi, Calabria/İTALYA.
E. Esposito - E. Felici - P.A. Gianfrotta - E. Scognamiglio, Il porto di Kyme, in “Archeologia
subacquea. Studi, ricerche e documenti”, III, Roma 2003, pp. 1-37.
A. La Marca, Kyme 2010: Şehir ve Yayılım Alanı, Yeni Topoğrafik Veriler, 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya (Türkiye), 23-28 Mays 2011, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara
2012, s. 191-208.
A. La Marca, Nuove prospettive d’indagine e possibili sviluppi di ricerca e di scavo a Kyme eolica,
in L.A. Scatozza Höricht (a cura di), Nuovi Studi su Kyme eolica. Produzioni e rotte trans marine,
Napoli 2012, pp. 11-18.
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laşılmaktadır. Bu alanda bulunan yapıların limana yakın olmaları sebebiyle
defalarca yağmalanmaya maruz kaldıklarını da eklemek gerekmektedir.
Kazılar, kentteki üretim ve ticaret faaliyetlerinin Geometrik Dönemden
Geç Bizans Dönemine kadar4 devam ettiğini ortaya koymuştur. Ancak kentin
değişik dönemlerdeki kentsel mekân organizasyonu herzaman açıklanamamıştır5. Bununla birlikte, birkaç on yıldır yapılan araştırmalar sayesinde kısmende olsa bir rekonstrüksiyon yapmak ve hatta “polis”in kalbi durumundaki bu alanda genel hatlardaki değişiklikleri de anlamak olasıdır.
Yazılı kaynaklara göre Kyme M.Ö. 2. binyılın sonunda kurulmuştur. Bu
dönem arkeolojik olarak son derece zayıf ve eksiktir6.
Birkaç yıl öncesine kadar toplanan veriler kronolojik olarak M.Ö. 8. yy.ın
ortalarından daha erkene tarihlemeye izin vermiyordu, son yıllarda Agora
yakınlarında yer alan Güney Tepe yamacındaki “yerleşim alanı”nda yapılan
kazıların en derin seviyelerinde daha erken döneme ait izler yakalanabilmiştir. Buradaki tabakalardan ele geçirilen buluntular ışığında Kyme’nin bilinen
en eski tarihi Protogeometrik Döneme uzanmaktadır (Resim: 3-4).
Kyme’de ele geçirilen buluntular Geç Geometrik Dönemde yoğunlaşmaktadır. Agora yakınlarında tespit edilen yarım daire şeklinde bir duvar parçası
Geometrik Döneme tarihlenir7 (Resim: 5).
4

5
6
7

AA.VV., Studi su Kyme eolica, Atti della Giornata di Studio della Scuola di Specializzazione
in Archeologia dell’Università di Catania, Catania 16 maggio 1990, in “Cronache di Archeologia”, 32, 1993; G. Ragone, Cuma eolica, in “Atti del XLVIII Convegno di Studi sulla Magna
Grecia”, Taranto 27 settembre - 1 ottobre 2008, Napoli 2009, pp. 39-71; M. Frasca, Ceramiche
tardogeometriche a Kyme eolica, in “Die Ägäis und das westlisce Mittelmeer”, Wien 24-27 märz
1999, Wien 2000, pp. 393-398; M. Frasca, Kyme eolica. Note preliminari sulla ceramica dalla cisterna della Collina Sud, in Uno sguardo extra-moenia. Riflessioni su identità culturale e circolazione
di idee tra Oriente e Occidente, (Atti del Congresso internazionale “Tra Oriente e Occidente”,
Giardini di Naxos, 6-9 ottobre 2011), Marina di Patti 2012, pp. 145-182; C. Camera, Dal Protogeometrico all’età arcaica: nuovi rinvenimenti ceramici sulla Collina Sud di Kyme, in A. La Marca
(a cura di), Studi su Kyme eolica VI, 2016, in c.s.; C. Colelli, Kyme Geometrica. Cultura materiale,
dinamiche storiche ed economia, in A. La Marca (a cura di), in “Studi su Kyme eolica VI”, baskida (sundan sonra “Studi su Kyme eolica VI”).
A. La Marca, Kyme 2010: Şehir ve Yayılım Alanı, Yeni Topoğrafik Veriler, s. 108-311.
S. Lagona, Kyme eolica: fonti storia, topografia, in AA.VV. 1993, pp. 19-34.
C. Colelli, Lo scavo nell’angolo della stoà. Produzioni ceramiche a Kyme fra VIII e VII se. a.C., in
L.A. Scatozza Höricht, (a cura di), Nuovi studi su Kyme eolica. Produzioni e rotte transmarine,
Napoli 2012, pp. 41-70C. Colelli, The Dawn of Cyme, in Editorler/Editors E. Okan - C. Atila,
Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan (Studies in Honour of Ömer Özyigit), Istanbul 2015, s. 71, res.
19-19.
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Sonraki yüzyıllara tanıklık edecek çok fazla buluntudan söz etmek olası
değildir. 6. ve 5. yy. yerleşimleri ile ilgili çok az bilgi vardır. Olasılıkla Pers
savaşları zamanında tahrip edilmiştir. Thucydides’den öğrendiğimize göre
limanı oldukça aktifti.
Ele geçirilen Attika seramiğinin8 sınırlı olmasına rağmen Kyme M.Ö. 5.
yy.da Aiolis Birliği’nin lideri konumundaydı. M.Ö. 4. yy.ın ilk yarısına tarihlenen seramik daha fazladır, ancak bu seramiklerin bulunduğu evre ile eşleşen yapı kalıntısı yoktur.
Şehrin hatırı sayılır bir ekonomik refaha ulaştığı ve Pergamon kenti kralları ile doğrudan ve ayrıcalıklı bir ilişkisinin olduğu Hellenistik Dönemde
elimizdeki verilerde önemli bir artış gözlemlenmektedir. Kyme kenti ile Pergamon Basileusu Filetairos9 arasındaki ilişkileri belgeleyen bir yazıt (Resim:
6) bu yakın bağlantının kanıtı niteliğindedir.
Bu nedenle Hellenistik Dönemde Kyme zengin ve önde gelen kentlerden
birisi idi, ince işçiliğe sahip takılar (diademler, kolyeler, yüzükler, küpeler)
ve İskender’in mermerden yapılmış başı gibi prestij heykelleri (Resim: 7) ve
Kyme limanı açıklarında ele geçirilen bronz atlet heykeli10, tek kulplu vazo ve
aralarında gümüş İskender tetradrahmisinin11de yer aldığı güzel sikke serileri
(Resim: 8) gibi buluntular bunun ispatı niteliğindedir.
8	C. Di Lorenzo, Ceramica attica dalla collina sud, in A. La Marca (a cura di), Studi su Kyme eolica
VI, baskida.
9 Lysimakhos yaklaşık yirmi yıl boyunca (M.Ö. 302-283) Pergamon Kalesi’nde koruduğu,
sonra Lysimakhos’tan kurtulup ve Seleukoslar’ın yönetimine geçen hazinesini Philetairos’a
bırakmıştır. Philetairos Pergamon’un ilk hanedanıdır ve yirmi yıl hüküm sürmüştür (M.Ö.
282-263) ve aynı zamanda Attalos Hanedanlığı’nın kurucusudur. Philetairos hakkındaki bir
yazıtta bunu görmekteyiz: B. Virgilio, La lettera di Filetero a Kyme eolica e i decreti della città
relativi a una fornitura di armamenti per la phylakè, in “Studi su Kyme eolica VI”, baskida.
10 A. La Marca - S. Mancuso (a cura di), Kyme d’Eolide, Catalogo della Mostra fotografica: Scavi
archeologici italiani a Kyme d’Eolide (Turchia), Centro Editoriale e Librario, Università della
Calabria, 2012, pp. 24-27; S. Mancuso, Studi su Kyme eolica V: Il teatro: attività delle campagne
2006-2011. Aiolis Kyme’si Çalışmaları V. Tiyatro’da 2006-2011, Kazı Dönemi Çalışmaları, Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ) 2012, s. 20-22.
11	M. Caccamo Caltabiano - B. Carroccio - M. Puglisi, The Coins and the Relational Network of
Kyme: Evidence from the Italian Excavations, in K. Dortluk, O. Tekin, R. Boyraz Seyhan (Editors
by), First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics, 25-28
February 2013 Antalya, Istanbul 2014, pp. 140-156; B. Carroccio - P. Apolito - R. Rizzari - M.
Spinelli, Le monete, segno delle relazioni di Kyme: primi risultati di un progetto a più voci, in “Studi
su Kyme eolica VI”, baskida.
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Eldeki verilerden anlaşıldığı kadarıyla, iki tepe arasında bulunan ve doğrudan liman ile bağlantılı olan düzlük, bu dönemde kamusal alan için ayrılmıştır. Uzunluğu 220 metreye varan iskele özellikle bu evrede aktif durumdadır (Resim: 9).
Kentteki, Pontus, Ege, Suriye Filistin bölgelerindeki şehirlerden ithal birçok seramiğin varlığı uluslararası ilişkilere tanıklık etmektedir. Ayrıca birçoğu da Kyme üretimidir.
Şehir Surları: Hellenistik Dönemde güçlü bir şehir suru bu evrenin kentsel
mekânını belirlemektedir (Resim:10). “Deniz Kapısı” denilen birinci kapının
bulunduğu liman alanından başlayan sur, “Pervazlı Kapı” denilen ikinci kapı
ile karşılaşacak şekilde 90° derecelik bir açı ile güneye doğru kıvrılmakta, güzergah iki tepeyi dışardan çevirmektedir.
Güney tepenin güneydoğu yamaçlarında ve kuzey tepenin hemen arkasındaki düzlükte yapılan araştırmalar sur yapısının yeni uzantılarını ortaya
koymuştur. Birçok blok, birleştirilmeleri için gerekli olan işaretler taşımaktadır.
Sur duvarları, yapısı, teknik özellikleri, stratigrafik açmalarda ele geçirilen
veriler ışığında sadece tek bir yapı evresini göstermektedir. M.Ö. 3. yy.ın ilk
yarısına güvenle tarihlenebilir. M.S. 1. yy.ın sonları 2. yy.ın başlarında ise işlevi sonlanmış gibi görünmektedir12.
Tiyatro (Resim: 11): Kuzey tepenin güney bölümünde, caveası doğal yamaçtan yararlanılarak inşa edilmiş, tipik Hellenistik tiyatro özelliğindedir.
Tiyatro binası günümüze kadar çok fazla korunmamış olsa da yapısal ve teknik özellikleri, zaman içinde gördüğü dönüşümlerle tiyatro kentin bilinen en
önemli anıtlarından biridir, tiyatrodan ilk olarak arenaya ve sonracolimbetraya
çevrildiği görülmektedir13.

12 Güney tepenin yamaçlarındaki açma 1. yy. sonu- 2. yy. başı arasına tarihlenen tabakaların
sur duvarının bir bölümü tarafından tahrip edildiğini ortaya koymuştur; cfr. V. Di Giovanni,
Kyme eolica in età tardoantica. Tipologia e cronologia delle classi ceramiche, in Scatozza Höricht (a
cura di), Nuovi studi su Kyme eolica”, Napoli 2012, s. 165.
13 S. Mancuso, Studi su Kyme eolica V: Il teatro: attività delle campagne 2006-2011, cit.
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Bugüne kadar yapılan araştırmalar tiyatronun yaşamının son iki evresine
karşılık gelmektedir. İlk evre Hellenistik Döneme aittir ve iki duvar yapısının
günışığına çıkarıldığı tiyatronun batı bölümünde tespit edilmiştir, duvarlardan biri yapım tekniği açısından Hellenistik Dönem sur duvarı ile karşılaştırılabilir.
Tiyatro Önündeki Stoa (Resim: 11): Hemen tiyatronun önünde, kuzeybatı/
güneydoğu doğrultusunda uzun anıtsal bir yapı açığa çıkarılmıştır. Yapı agoranın kuzey kenarı ile sınırlanmıştır. Birbirlerine metal kenetlerle bağlanmış
ve kumtaşından yapılmış dikdörtgen iri bloklar muazzam stoanın temel yapısıdır; uzunluğu 125 metre genişliği 15 metredir. Stoa daha sonraki dönemlerde, muhtemelen farklı işlevlerde yeniden kullanılmış olsa bile Hellenistik
Dönemin başlarına tarihlenir14. Stoa sur duvarı ile aynı hizadadır, Kyme merkezindeki tüm anıtlar gibi bu dönemde önemli bir kent planı dahilinde inşa
edilen yapılardan biridir.
Agora (Resim: 12): Agorada yapılan kazılar ne yazık ki Hellenistik evreyi
görmemize olanak sağlamamıştır, daha çok asırlar içinde olagelmiş değişiklikler anlaşılmıştır. Bu alanda ilk olarak Roma İmparatorluk Dönemi sonrasında Orta ve Geç Bizans Dönemi belgelenmiştir.
Geç Hellenistik Küçük Tapınak (Resim: 12): Agoranın kuzey-doğu köşesinde, kalker bloklardan yapılmış, dikdörtgen planlı anıtsal bir yapının temeli
açığa çıkarılmıştır. Daha erken yapılarca niteliği bozulmuş olan bu yapı Geç
Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. Büyük bir bölümü yağmalanmış da
olsa, küçük bir tapınak olarak tanımlanabilir. Bu anıtın ana odasında M.Ö. 4.
ve 3. yy.lara ait bir ev tespit edilmiştir15.
Güney Tepe’deki Yerleşim (Resim:13): Güney tepenin kuzeydoğu yamacında

14 A. La Marca, Kyme 2010: Şehir ve Yayılım Alanı, Yeni Topoğrafik Veriler, s. 308, res. 6-7. A. La
Marca, Aiolis Kyme’si: Kazı ve Araştırmalarda Geleceğe Yönelik Hedefler, Arkeoloji ve Sanat Dergisi. Türkiye ve İtalya Arkeolojik Ufuklar, “Arkeoloji ve Sanat”, 139: Ocak-Nisan 2012, s. 107.
15 L.A. Scatozza Höricht, Nuovi dati per lo studio della città di Kyme in età ellenistico-romana. Le
ricerche dell’Università Federico II di Napoli, in L.A.Scatozza Höricht, (a cura di), Kyme e l’Eolide.
Da Augusto a Costantino, Atti dell’incontro internazionale di studio, Napoli 12-13 dicembre
2005, Napoli 2007, pp. 112-134.
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iki odalı Geç Klasik Döneme tarihlenen bir yapıda kazı çalışmaları yapılmıştır. Geç Hellenistik Dönemde atıklarla doldurulmuş bir sarnıç ile bağlantılı bu
bina, M.S. 17’de Kyme’yi yerle bir eden depremden sonra inşa edilen peristilli
eve dahil olmuştur16.
Roma İmparatorluk Dönemi evresi - M.S.1. ve 2. yy. ile ilgili olarak arkeolojik açıdan oldukça az bilgiye sahibiz. Agora alanındaki anıtlar keşfedildiği
sırada zaten terkedilmişlerdi ve yağmalanmışlardı. M.S.17 ve 94 yıllarındaki
depremler kente çok büyük zarar vermiş olmalıdır17.
Tiyatro (Resim: 11): Roma Döneminin iki evresi yeterince açıktır: birinci
evre (M.S. I-III yy.) Euripus Kanalı tarafından sınırlanan yarım daire şeklindeki orkestraya karşılık gelirken ikinci evre (M.S. III-IV yy.) orkestranın aynı
zamanda su oyunları içinde kullanılabilen arenaya dönüşümünü gösterir.
Orkestranın orijinal tabanı devşirme mermer plakalardan yapılmıştır, bunlardan bazılarında ilginç yazıtlara rastlanmaktadır18.
Tiyatro Önündeki Stoa (Resim:11): Kyme’nin geç evrelerinde, stoa hatırı
sayılır bir yağmalamaya sahne olmuştur: Kuzeybatı alanında daha sonraki
yerleşimler görülür ve sonraki yapılarca niteliğini kaybetmiştir19.
Geç Hellenistik Küçük Tapınak Alanı (Resim: 11): Küçük Tapınak çok azı
korunmuş Roma Dönemi yapıları ile bütünleşmiş izlenimi verir. M.S. 5. yy.ın
16 M. Frasca, Kyme eolica. Note preliminari sulla ceramica dalla cisterna della Collina Sud, in Uno
sguardo extra-moenia. Riflessioni su identità culturale e circolazione di idee tra Oriente e Occidente,
(Atti del Congresso internazionale “Tra Oriente e Occidente”, Giardini di Naxos, 6-9 ottobre
2011), Marina di Patti 2012, pp. 145-182; M. Frasca, Aiolic Kyme: A Hellenistic-Roman Cistern
on the South Hill, in Editörler/Editors E. Okan - C. Atila, Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan
(Studies in Honour of Ömer Özyiğit), Istanbul 2015, pp. 179-188; A. La Marca, Kyme 2010: Şehir
ve Yayılım Alanı, Yeni Topoğrafik Veriler, s. 309; M. Frasca, Scavi e ricerche sulla Collina Sud di
Kyme Eolica, in Studi su Kyme eolica VI, baskida.
17 Kyme, tüm Küçük Asya gibi güçlü bir deprem bölgesinde yer almaktadır ve her zaman
yıkıcı depremlere maruz kalmıştır. M.S. 17 yılında şiddetli bir deprem Asya İli›nin birçok
şehrini vurmuştur ve Tiberius depreme karşı özel tedbirler aldırmıştır. Daha ayrıntılı bilgi
Tacitus’un Annales (yıllıklar) II,47 adlı eserinde görülebilir; Plinius insan belleğinin en büyük
depremi olarak kayda geçmiştir. Şehir yine M.S. 94 yılında ciddi bir depremle sarsılmıştır
(Oros., VII, 12, 5).
18 S. Mancuso, Studi su Kyme eolica V: Il teatro: attività delle campagne 2006-2011, pp. 69-77.
19 A. La Marca, Kyme 2010: Şehir ve Yayılım Alanı, Yeni Topoğrafik Veriler, s. 394, fig. 5.
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sonları ve 6. yy.ın ilk yarısı arasında bu alan tamamen yağmalanmıştır. Bunu
ispatlayan çok sayıda iz bu alanda göze çarpmaktadır20.
Sütunlu Yol (Resim: 14) : Kuzey tepe ve güney tepe arasındaki kıvrımda
o zaman “sütunlu ev” olarak adlandırılan bir cadde ortaya çıkarılmıştır. İlk
evre Geç Hellenistik Döneme verilir, sonraki evrede zemin düzgün taş levhalarla döşenmiştir ve M.S. 4. yy.ın ortalarında anıtsallaştırılmıştır. İki yanına
düz sütun tamburlarıyla bir portiko yapılmıştır. Bugün portikodan yaklaşık 3
metre aralıklı 11 çift sütun görülmektedir. Cadde kentin düzlük alanında ilerleyen önemli bir yol aksı ile dik olarak kesişir. Protobizans Döneminde sütun
aralarına duvarlar eklenerek küçük dükkanlar inşa edilmiştir21.
Proto-Bizans Evresi (5-7. Yüzyıl): Kyme 5. ve 6.yüzyıllarda psikoposluk
merkezi idi. Bu nedenle önemli bir rol üstlendiği kesindir. Şehir merkezinde
yapılan kazılarda Protobizans Döneminin varlığı şimdilik bağlantıları anlaşılamasa bile önemli ölçüde tespit edilebilmektedir22. Ancak kesinlikle kentin
yoğun ve aktif canlılığına tanıklık etmektedirler. Bizans kalesinin kuzey kenar
duvarında ayakta kalan bölümleri ve terrakotta taban döşemeleri olan bir dizi
ev kazısı yapılmıştır. Mükemmel biçimde sur duvarı ile hizalanmış yapılar,
sonradan kalenin kuzey kenar duvarı tarafından kısmen yok edilmişlerdir.
Tiyatro Alanı (Resim: 11): Tiyatronun mevcut durumu önce gösteri binası sonra zanaat atölyeleri alanı olarak geçirmiş olduğu muhtelif dönüşümlerin sonucudur. Tiyatro alanının büyük bir bölümünün zanaat atölyelerine
dönüşmesi Protobizans Döneminde olmuştur. Atölyeler terracotta borularla
20 L.A. Scatozza Höricht, Nuovi dati per lo studio della città di Kyme in età ellenistico-romana., cit.,
pp. 124-126; V. Di Giovanni, Kyme eolica in età tardoantica. Tipologia e cronologia delle classi ceramiche, cit., pp. 111-200; V. Di Giovanni, Roman and Byzantine Pottery North-east Agora area of
Kyme (Aliağa - Turkey). A typological and quantitative approach, in “Keramos. Ceramics: a cultural
approach”, Izmir 9-13 maggio 2011, Ankara 2015, pp. 92-103.
21 A.M. Marchese, Appunti su Kyme eolica in età tardo antica, in L.A. Scatozza Höricht, (a cura di),
Kyme e l’Eolide. Da Augusto a Costantino, Atti dell’incontro internazionale di studio, Napoli
12-13 dicembre 2005, Napoli 2007, pp. 135-140; Di Giovanni, Kyme eolica in età tardoantica.
Tipologia e cronologia delle classi ceramiche, cit., pp. 164-166; S. Mancuso, Studi su Kyme eolica V:
Il teatro: attività delle campagne 2006-2011, pp. 83.84.
22 S. Patitucci - G. Uggeri, Kyme eolica e il castello bizantino, in “Rendiconti Pontificia Accademia”,
LXXII, 1999-2000 (2001) pp. 47-112; A.M. Marchese, Appunti su Kyme eolica in età tardo antica,
cit., p. 139-140.
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bağlantılı, sıvalı büyük havuzların inşa edildiği orkestra ve sahne alanında
bulunmaktadır.
Daha sonra Kyme’nin tüm merkez alanı gibi tiyatro da terkedilmiştir23.
Orkestrada iki tane, hemen yakınında diğer iki tane kireç ocağı bu terkedilişe
işaret eder (Resim: 15). Agora alanında beşinci kireç ocağı açığa çıkarılmıştır24.
Agorà Alanı: Agora alanında yapılan kazılar, buradaki dönüşümlerin Bizans Dönemi başlangıcında yapıldığını ortaya koymaktadır. Kalker levhalardan yapılmış döşemenin geniş bir bölümü kazılmış, kaideler, eksedralar ve
portikolar gibi Roma meydanlarının karakteristik unsurları açığa çıkarılmıştır. Döşemenin üstünde geç Bizans Dönemine kadar yaşamın devam ettiğine
tanıklık eden çeşitli yapılarla karşılaşılmıştır. Tek nefli, apsisli kilise doğrudan Agora’nın döşemesi üzerine oturtulmuştur. Kilise müştemilat binaları
ile birlikte kuzey-doğu doğrultusundadır. 5. ve 7. yy.lar arasına tarihlenir.
Kilisenin dışında, yine kuzeydoğu kenarda yapılan kazılarda, tarihlenebilen
44 mezar açılmıştır. Az sayıda ele geçirilen buluntular ışığında M.S. 5 ile 7.
yy.lar arasına tarihlenir. Çocuk gömü sayısı oldukça fazla olan bu mezarlarda
bütün iskelet bulmak pek mümkün olmamıştır25. Nekropol doğu-batı doğrultusunda bir cadde tarafından kesilmektedir. Kilise iki evre gösterir: Agora
döşemesinin üstünde inşa edilen ve apsis duvarında boyalı sıva uygulaması
yapılan bina ile ilgili birinci evre; ilave bir döşeme uygulaması ile iç alanın
küçültüldüğü ikinci evre26.
23 M.S. 5. yy. sonu ve 6. yy. boyunca Hıristiyanların tutumu her Pagan gösterisine karşı Batı’da
ve Doğu’da tiyatroların sonunu getirmiştir, gösterilere karşı terkedilmelerine yol açacak
veya başka yapılara dönüşmelerini sağlayacak sıkı düzenlemeler yapmışlardır: hemen hemen tüm şehirler tiyatrolar yokolmuştur/... forumlar ve iblisin onurlandırıldığı duvarlar yokolmuştur /....Augustinus De Consensu evangeliorum (I, 35) ‘da bunu söyler.
24 Dördüncü yüzyıldan beri antik mermerlerin pişirmede kullanılacak kadar yaygınlaşması
imparatorları suçluyu ölümle cezalandıran sıkı yasalar koymak zorunda bırakmıştır. Ama
349’da İmparator Konstans, yasaların uygulanmasının olanaksızlığından, çok sayıda yasayı
çiğneyen olmasından, bunu para cezasına çevirerek hafifletmiştir; cfr. R. Lanciani, Passeggiate
nella campagna romana, Roma 1980.
25 A. La Marca, Kyme 2009 Yılı Kazıları. in “32. Kazı Sonuçları Toplantısı”, 4. cilt, s. 24-28 Mayıs
2010, Istanbul, 2010, Ankara, 2011, 32. cilt, s. 368-369, fig. 1-2-3; W.R. Teegen, La tomba 29
nell’area dell’agorà: un caso studio paleo patologico, in A. La Marca - S. Mancuso (a cura di), Kyme
d’Eolide, Catalogo della Mostra fotografica, p. 18; W.R. Teegen, Gli uomini della necropoli bizantina sull’agora di Kyme, in Studi su Kyme eolica VI, baskida.
26 A. La Marca, Aiolis Kyme’si: Kazı ve Araştırmalarda Geleceğe Yönelik Hedefler, s. 104-107.
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Orta ve Geç Bizans Dönemi: Şimdilik Orta ve Geç Bizans dönemleri için merkez alanda sadece limanın korunması amacı ile inşa edilmiş kale, agora alanında ise büyük “dikdörtgen yapı” bilinmektedir.
Kale: 12. yy.dan kalma düzensiz beşgen planlı kale, 2.30 m. kalınlığında
bir çevre duvarına sahiptir ve kare kulelerle desteklenmiştir. Kalenin iç kısmında dikdörtgen geniş bir avlu çevresinde sıralanmış farklı işlevlerde ve
farklı formlarda mekânlar yer almaktadır. İç ve dış örgülü emplekton tip dolgulu dış duvarların temeli yoktur ve değişik alanlardan taşınmış devşirme
malzeme sadece basit bir harçla tutturulmuştur. Ana giriş kuzeydoğu köşede
bulunmaktaydı ve iki kule tarafından korunuyordu. Kaledeki yaşam 1415 yılında Osmanlı Padişahı 1. Mehmet tarafından işgal edilene kadar sürmüştür27.
Dikdörtgen Yapı: Agora alanındaki kilise, 12. yy. da 40x7 metrelik dikdörtgen bir yapı tarafından bozulmuştur. Bu yapı 4 tane dikdörtgen mekândan
oluşmaktadır28. Alanın son kullanım kanıtları kompleksin içinde bir tane kireç ocağı bulunan mekânlarından birinde görülmektedir. “Dikdörtgen yapı”
kalenin yaşamı süresince kullanımda olmalıdır ve Kyme antik kentinin son
evresine tanıklık etmektedir.
Sadece bir kazı döneminde yapılacak genişleme çalışmaları ile kentin merkez alanındaki değişim konusuna daha fazla açıklık getirilebileceği ve daha
ayrıntılı yanıtlar bulunabileceği düşünülmektedir.

27 S. Patitucci Uggeri, “Zeuxippus ware”: novità da Kyme eolica (Turchia), in “XLII Corso di Cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 1995”, Ravenna 1996, pp. 721-746; S. Patitucci - G.
Uggeri, Kyme eolica e il castello bizantino, in “Rendiconti Pontificia Accademica”, LXXII, pp.
47-112; S. Patitucci, Il castello bizantino di Kyme (Turchia), in N. Cucuzza e M. Medri (a cura
di), Archeologie. Studi in onore di Tiziano Mannoni, Bari 2006, pp. 187-192; L. Calabrese, Il
Castello di Kyme eolica. Note o spunti per uno studio comparativo, baskida.
28 A. La Marca, Aiolis Kyme’si 2011 yılı çalışmaları, “Kazı Sonuçları Toplantısı”, Çorum (Türkiye), 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, 34. cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2013, s.
307-308.
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Resim 1: Kyme, kazı alanlarını gösteren hava fotoğrafı.

Resim 2: Kyme merkez alanı, hava fotoğrafı.
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Resim 3: Yerleşim alanı, Protogeometrik seramik.

Resim 4: Stoa, güney köşe, Protogeometrik seramik.
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Resim 5: Stoa, güney köşe, M.Ö. VIII-VII yüzyıl seramikleri.

Resim 6: Tiyatro tabanında bulunan Grekçe yazıt.
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Resim 7: Kyme nekropolerinde açığa çıkarılan kıymetli eserler.

Resim 8: Büyük İskender başı, Kyme’ye gelen gümüş sikke ve bronz, 1979 yılında
Kyme önlerinde denizde bulunan bronz atlet heykeli.
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Resim 9: Sur yapısı. Hellenistik Dönem başlarına tarihlenebilir. Tüm liman alanını aşar ve
güney tepeyi çevreler. 3,20 m. genişliktedir. Arası çeşitli taş ve toprakla doldurulmş taş bloklardan inşa edilmiştir.

Resim 10: Kyme, liman alanı (harita ve hava fotoğrafı).
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Resim 11:Tiyatro, Hellenistik Dönemde inşa edilen tiyatro, iki Roma Dönemi evresi
gösterir. Yazıtların da devşirme olarak kullanıldığı mermer bloklarla döşeli
orkestra (birinci evre) ve daha sonra arena ve colimbetraya dönüştürülen orkestra (ikinci evre). Bizans Döneminde orkestra alanında üç kireç ocağı bulunmaktadır. Stoa, tiyatro ile agora arasındaki alanda 125 m. uzunluğunda 15 m.
genişliğinde diktörtgen büyük bloklardan oluşan çok uzun bir temel yapısı
ortaya çıkarılmıştır. Stoanın en erken evresi M.Ö. 4. yy. sonları, 3. yy. başlarına
tarihlenir.

Resim 12: Agora ve küçük tapınak.
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Resim 13:Yerleşim alanı (mahalle), kazılar güney
tepenin yerleşim alanı
olarak
kullanıldığını
göstermektedir. Roma
Döneminde inşa edilen
peristilli bir evin içinde
Proto Bizans Döneminde değişiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır. 7.
yüzyılın ilk yarısında
ev tahrip olmuş ve terk
edilmiştir.

Resim 14: Sütunlun Yol, düzgün
aralıklı
kumtaşından
yapılmış düz sütunludur. Geç Antik Dönemde her iki taraftada
bulunan sütunlar arası
dükkanlar
oluşturmak amacıyla duvarla
örülmüştür. Yol güney
ucunda Roma İmparatorluk Dönemine ait
taş döşemeli bir yol ile
kesişmektedir.

Resim 15:Sur duvarı güzergahı
(Kyme Kazı Arşivi)
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DOĞANPINAR BARAJI ARKEOLOJİK KURTARMA
KAZILARI YENİCE HÖYÜK 2015
Tenzile UYSAL*
Rifat ERGEÇ
Timur DEMİR
Makbule EKİCİ
Yenice Höyük Gaziantep ilinin yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda,
Sacır Suyu’nun oluşturmuş olduğu vadide yer alan küçük boyutlu höyüklerden biridir. Mevsimsel bir dere olan Yenice Deresi’nin Sacır Suyu’na katıldığı
noktada yer alan Yenice Höyük yaklaşık 120 metre çapında olup, tepe noktası
Sacır Suyu yatağından 18 metre yüksekliktedir. Ayrıca höyüğün yaklaşık 100
metre uzaklığında doğusu ve kuzeyi boyunca uzanan seki üzerinde ağırlıklı
olarak geç dönemlere tarihlenebilecek arkeolojik materyaller gözlemlenmektedir. 2013 yılında inşasına başlanan Doğanpınar Barajı’nın oluşturacağı gölalanı içinde yer alan Yenice Höyük ile doğusu ve kuzeyi boyunca uzanan
seki üzerinde 20131 ve 20152 yıllarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
*

1

2

Tenzile UYSAL, Gaziantep Müze Müdürü, Gaziantep/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Rifat ERGEÇ, Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Emekli Öğretim Üyesi, Gaziantep/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Timur DEMİR, Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Gaziantep/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Makbule EKİCİ, Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm
Başkan V., Gaziantep/TÜRKİYE.
2013 yılı kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesinde dönemin Müze Müdürü sayın Ahmet
Denizhanoğulları’na, Gaziantep Müzesi Arkeologları Sayın Abdülkadir Fıstıkçı ve M. Sait
Yılmaz’a teşekkürü borç biliriz. Kazı çalışmalarında görev alan arkeologlar Yalçın Çelik, Levent
Çelik, Ahmet Akkaya, Meltem Çakın, Yusuf Hotamış, Ümit Sarın, Emin Ateş, Sönmez Hırçın,
Yaşar Çiftçi, Adem Yılan, Selahatin Köroğlu ile Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü öğrencilerine özverili çalışmaları için teşekkür ederiz.
02.08.-31.12.2015 Tarihleri arasında sürdürülen 2015 yılı çalışmalarının da Gaziantep Müze
Müdürlüğünden Sayın Abdülkadir Fıstıkçı ve Batman Müze Müdürlüğü’nden sayın M. Cabir
Alper Kültür Bakanlığı adına kazı çalışmalarına katılmıştır. Değerli iki meslektaşımıza özverili
çalışmaları ve olumlu katkıları için teşekkürlerimizi sunarız. 2015 yılı kazı çalışmalarında görev alan Yalçın Çelik, Meltem Çakın, Memik Kereci, Taygun Kotan, Ebru Künefeci, Ümit Sarın,
Uğur Sancak, Fuat Selçuk, Aslıhan Şener, Mehtap Külahlı, Işık Aycin ile Gaziantep Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine özverili çalışmaları için teşekkür ederiz.
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Masrafları Devlet Su İşleri tarafından karşıladığı kazı çalışmaları Gaziantep
Müze Müdürlüğü başkanlığında sürdürülmektedir. Gaziantep Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ise bilimsel katkı sağlamaktadır.
Doğanpınar Barajı’nın su tutacağı 2017 yılına değin sürdürülmesi planlanan kurtarma kazısı çalışmalarında temel hedef Yenice Höyük’te kaybedilecek kültürel tabakaların ortaya konmasıdır. Bu nedenle zamanın kısalığı dikkate alınarak, 2013 ve 2015 kazı çalışmalarında hızlı bir şekilde sonuç
alınabilecek yöntemler izlenmiştir. Höyük üzerine YNC 1, YNC 2 ve YNC 4
alanlarında stratigrafiyi ortaya koymaya yönelik kazı çalışmaları gerçekleştirilirken, höyüğün doğusu ve kuzeyinde yer alan seki üzerinde YNC 3 olarak
adlandırılan alanda geç dönem kırsal yerleşimin detayları ortaya konmaya
çalışılmıştır.
YNC 1, YNC 2 VE YNC 4 ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALAR
2013 yılında kazı çalışmalarının ilk olarak başlatıldığı YNC 1 ve YNC 2
alanlarında höyükteki tabakalanmanın karşılaştırmalı olarak ortaya konması
hedeflenmiştir. Höyüğün güney eteğinde yer alan YNC 1 alanında kazı çalışmaları step-trenc tekniğinde sürdürülmüştür. Bölgedeki günümüz yerleşmelerinin ağırlıklı olarak Sacır Suyu’na karşı konumlanması ve güney etekte
gözlemlenen farklı dönemleri işaret eden arkeolojik materyalin fazlalığı, bu
alanın seçiminde etkili olmuştur. YNC 2 alanı ise höyüğün güneydoğu eteğinde yer almaktadır. Geçmiş yıllarda iş makinaları ile kaçak kazıların sürdürüldüğü anlaşılan alanda atık toprak içinde gözlemlenen Erken Tunç Çağına ait
çok sayıda kaliteli seramik örneklerinin gözlenmesi ve YNC 1 alanı ile paralel
bir şekilde tabakalanmanın karşılaştırılmalı olarak ortaya konması amacıyla
kazı çalışmalarına 2013 yılında başlanmıştır.
YNC 1 alanında 2013 yılında U-14, U-15, U-16 açmaları da gerçekleştirilen
kazı çalışmaları genişletilmiş ve 2015 yılında U-17, U-18, U-19, U-20, U-21,
V-14, V-15 açmalarında da kazı çalışmaları sürdürülmüştür. YNC-1 alanında
5x5 metrelik açmalarda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında temel amaç olan
höyükteki kültürel tabaklanmanın ortaya konması büyük oranda sağlanmıştır.
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YNC 1 alanında 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları
sonucunda Geç Kalkolitik Çağdan Ortaçağa değin uzanan kültürel evreler
tespit edilmiştir. Kazı alanlarında hızlı sonuç alınabilmesi amacıyla küçük açmalarda çalışılmasından dolayı mimari veriler sınırlı olup, seramik verileri
tabakalanmanın ortaya konmasında etkili olmuştur. Şimdilik 2 metreye yaklaşan Erken Tunç Çağı dolgusu Orta Fırat Bölgesi’nde kazı çalışmaları gerçekleştirilen birçok höyükte olduğu gibi hızlı değişimlere maruz kalan kırsal
karakterli yerleşim şablonlarını işaret etmektedir.
2015 yılı kazı çalışmalarında YNC-1 alanında ilginç bulgulardan birisi
yaklaşık 5 metre çaplı U-14, U-15, V-14, V-15 açmasına yayılan bir çukurdur.
Çukur – 03.15 olarak isimlendirilen çukur yaklaşık 5 metre çapında olup Orta
ve Erken Tunç Çağı tabakalarını tahrip ederek açılmıştır. Höyüğün tepe noktasında yer alan çukurun büyüklüğü ve tahrip ettiği tabakalar dikkate alındığında Yukarı Fırat ve Yukarı Dicle bölgelerinde gerçekleştirilen kazılarda
sıklıkla tespit edilen ve genellikle Erken Demir Çağına tarihlendirilen büyük
boyutlu çukurlardan biri ile karşılaşıldığı düşünülmüştür. Erken Demir Çağına tarihlendirilen çukurların işlevine yönelik problemlerin farkındalığı ile yapılan kazı çalışmaları oldukça dikkatli bir şekilde sürdürülmüştür. Çukurun
üst sevilerinde az sayıda tarihlendirilmesi güç seramik ile beraber elle kaba
bir biçimde şekillendirilmiş ocak altlığı parçaları, fayans boncuk gibi bulguların tespiti Ortaçağ karakteri gösterse de seviye inme çalışmaları sonrasında
doğal akıntıların tespit edilmesi çukurun Ortaçağa değin uzun bir zaman diliminde genellikle doğal nedenler ile dolduğunu kanıtlar niteliktedir.
Höyüğün tepe noktasına yakın bir alanda yer alan çukurun ne zaman
açıldığına yönelik soru, çukurun tabanı olduğunu düşünülen seviyede tespit edilen kabartmalı bir seramiğe ait parçalar ile diğer seramik bulgularıyla
ortaya konmuştu. Çukurda tespit edilen seramik malzeme höyükte şu ana
kadar çalışılan diğer seramik geleneklerinden farklı özellikler göstermektedir. Süzgeç formu gibi özel tipler dışında ortaya çıkartılan tüm kap parçaları
çark yapımı olup, orta-iyi ve iyi pişirilmiştir. Kaba yapılı seramikler kiremit
kahve ile devetüyü kahve arası hamur tonlarına sahiptir. Genellikle kendi
renginde kalın astarlı olan seramiklerin bir kısmında yivli geometrik bezeme-
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ler bulunur. Çukur-03.15’in taban seviyesine yakın dolgularda çıkartılan bu
seramik malzeme ilk gözlemlerimize göre yerel Orta Demir Çağı mal grupları arasında değerlendirilmelidir. Seramik malzemenin tarihlendirilmesinde
özellikle “sığ tabak” formları etkili olmuştur. Çukur-03’ün Orta Demir Çağında tarihlendirilmesinde kabartmalı bir seramiğe ait parçalarında önemli bir
katkısı bulunmaktadır. Detaylı yayın çalışmalarının hazırlandığı kabartmalı
seramiğe ait parçalar çukurun taban seviyesinde oldukça dağınık bir şekilde
ele geçirilmiştir. Kabın üstündeki figürlerin aplik olarak daha sonra yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Kabartmalı olarak işlenen figürlerde başında stilize
olarak işlenmiş bir kuş bulunan bir geyik, ata binmiş bir insan figürü ile kabın
üzerinden düştüğü anlaşılan iki hayvan kabartmasının yanı sıra tüm kabın
gövdesi boyunca dolandığı anlaşılan üzeri noktalar ile belirtilmiş bir yılan
gövdesi görülmektedir. Gerek yapım tekniğindeki özensiz işçilik, gerekse de
figürlerin işlenmesindeki kaba betimlemeler kırsal bir üretimi işaret etmektedir.
İlk kez 2013 yılında kazı çalışmalarına başlanılan YNC 2 alanında 2015
yılında AA-15, AA-16, Z-15, Z16, Y-15 ve Y-16 açmalarında kazı çalışmaları
sürdürülmüştür. Daha önceki yıllarda define arama amacıyla oldukça tahrip
edilen alanda kazı çalışmalarında yüzeye oldukça yakın seviyelerde bölgedeki diğer höyüklerde de gözlemlenen M.Ö. 3. bine tarihlenebilecek mezarlar
ile karşılaşılmıştır. Bu mezarların varlığı alandaki define çukurlarının bilinçli
bir şekilde açıldığını kanıtlar niteliktedir. İlerleyen kazı çalışmalarında alanda mimari bir bütünlük gösteren ancak zaman içinde küçük müdahalelerin
gerçekleştirildiğini tespit ettiğimiz mekânlar ortaya çıkartılmıştır. Bir kısmı
kaçak kazıların tahrip ettiği mekânların M.Ö. 3. bin yılın ortalarından M.Ö 2.
bin yılın ilk çeyreği boyunca kullanıldığı düşünülmektedir.
YNC 1’de tespit edilen kültürel tabakalanmanın höyüğün geneli için ne
kadar genelleştirilebileceğini anlamak amacıyla YNC 1 ile aynı aksta höyüğün kuzey eteğinde YNC 4 alanında U-0, U-5, U-6, U-7 ve U-8 açmalarında
2015 yılında step-trench tekniğinde çalışılmıştır. Güney yamaca göre oldukça
dik olan kuzey yamaçta yapılan kazı çalışmalarında YNC 1 ve YNC 2 alanına
göre oldukça sınırlı mimari veri ile karşılaşılmıştır. U-0 açması dışında olduk-
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ça yoğun miktarda kerpiç döküntü ve küllü alanlar tespit edilse de net bir
mimari plan sadece U-6 ve U-7 açmaları arasında ortaya çıkartılan üç evreli
taş duvar kalıntısıdır. İlk evreye ait taş duvarlardan ilki güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanmakta olup 266 santim uzunluğunda ve 60 santim
genişliğindedir. Bu duvarı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 237
santim uzunluğundaki 64 santim genişliğindeki başka bir duvar kesmektedir.
I. evreye ait olan bu taş duvarları ise II. evreye ait 184 santim uzunluğundaki
64 santim genişliğindeki doğu-batı doğrultusunda uzanan başka bir taş duvar kesmiştir. II. evreye ait taş duvarların altında III. evreye ait olduğunu düşündüğümüz başka temel taşları ile karşılaşılmıştır. Ağırlıklı olarak döküntü
taşlardan oluşan mimari verilerin sürdürülecek kazı çalışmaları sonucunda
netleşeceği düşünülmektedir.
Güney yamaca göre oldukça dik bir eğime sahip olan YNC 4 alanında
mimari verilerin sınırlı oluşu kuzey yamacın yerleşim için fazla tercih edilmemesi ile açıklanabilir. Detaylı seramik çalışmalarının 2016 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığımız YNC 4 alanında YNC 1 ve YNC 2 alanlarından
farklı olarak Demir Çağı ve Hellenistik Dönem seramiklerinin daha yoğun bir
şekilde ortaya çıkması dikkat çekicidir. Yerel mal gruplarının baskın olduğu
Demir Çağı seramik örnekleri arasında az da olsa boyalı seramik örnekleri de
tespit edilmiştir.

YNC 1 ve YNC 2 Alanlarında Tespit Edilen Seramiklerin Ön Değerlendirmeleri
M. Meltem ÇAKIN
Timur DEMİR
YNC 1 ve YNC 2 alanlarında 2013 ve 2015 yılında gerçekleştirilen kazı
çalışmalarında ağırlıklı olarak Erken Tunç Çağına tarihlenebilecek seramik
örnekleri ile karşılaşılmıştır. İki metreye yaklaşan Erken Tunç Çağı dolgularında, Orta Fırat Bölgesi Erken Tunç Çağı seramik kültürlerinin neredeyse tümünün temsil edildiği görülür. Seramikler kendi içerisinde: Yalın basit
seramik plain simple ware, saklı astarlı seramik reserved slip ware, yatay saklı
astarlı seramikler horizontal reserved slip ware, metalik seramik Akkadian ware,
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ince şerit perdahlı kırmızı astarlı seramik red burnished ware ve mutfak kapları
cooking pot olarak ayrılabilir.
Bu seramik grupları içinde Yenice Höyük’te

%60’a yaklaşan bir oranla

en çok temsil edilen yalın basit seramik plain simple ware, mal grubu bölgedeki diğer merkezlerde ETÇ 1 ve ETÇ 2 dönemlerine tarihlendirilen formlar
ile ilk gözlemlerimize göre benzer özellikler göstermektedir. Oldukça çeşitli
formlarla temsil edilen bu mal grubunun büyük bir kısmı çark yapımı olup az
sayıda el yapımı malzeme de tespit edilmiştir. YNC 1 ve YNC 2 alanlarında
tespit edilen plain simple ware mal grubunda dıştan oval kalınlaştırılmış ağız
kenarlı çanaklar; dışa eğik ağız kenarlı yuvarlak gövdeli kâseler; basit ağızlı
konik bardaklar, cyma-recta formu ile ilişkili bardaklar; dışa kalınlaştırılmış
ağız kenarlı, basit ağız kenarlı, dışa açık basit ağız kenarlı, dıştan hafif kalınlaştırılmış ağız kenarlı, yuvarlak, küresel gövdeli çömlekler yer almaktadır. Ayrıca bölge için karakteristik olan meyvelik formu merkezde genellikle
yüksek ayak parçaları ile temsil edilmektedir. Gövde kısmının büyüklüğüne
göre farklı ebatlarda şekillendirilmiş olan meyvelik ayakları üzerinde paralel
çizi bezeme, parça çıkarma tekniğinin uygulandığı ajur bezeme, perdah bezeme gibi yüzey işlemleri de uygulanmıştır. Yayvan çömleklerde örneklerinin
görülmüş olduğu üçayak parçaları da plain simple ware mal grubu içerisinde
değerlendirmeye alınmıştır. Bu grup içerisinde ayrıca basit düz tutamaklar,
silindirik emzikler ve yüksek kaideler bulunmaktadır.
Bu gruba ait örnekler genellikle iyi fırınlanmış ve tam okside olma sonucu cidarları homojen renktedir. Hamur olarak çeşitlilik gösteren bu malzeme
grubu içindeki seramikler genellikle kum, mika ve bitki katkılıdır. Yapı olarak kırılgan oldukları görülen bu malzemenin yüzey renkleri daha çok devetüyü rengi, pembemsi devetüyü, kahverengi tonlardadır. Parçaların çoğunda,
içte ve dışta çark izleri belirgin olarak görülmektedir. Büyük çanak, kâse ve
çömlekler ile meyveliklere ait ayak parçaları üzerinde aletle sıyırılarak inceltme izleri görülmektedir. Az olmakla birlikte örneklerin bir kısmında hamur
renginde ince bir astar, kendinden astar görülmektedir. Yine az bir örnekte
dış yüzeyde perdah işleminin uygulandığı örneklerde mevcuttur.
Plain simple ware grubundan saklı astar uygulamaları ile ayrılan reserved
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slip ware örnekleri YNC-1’de U-14/ U-15/ U-16/ U-17/ U-18/ U-19/ V-14/
V-15; YNC-2’de Y-15/ Y-16/ Z-15/ Z-16/ AA-15/ AA-16 açmalarında gözlemlenmiştir. Saklı astar tekniğinde yapılan kaplar, bezeme anlayışı dışında,
kap formları, üretim teknikleri ve hamur yapıları olarak basit yalın kaplarla
aynı özellikleri göstermektedir. Genellikle çark yapımı olan reserved slip ware
seramikler yüksek ısıda fırınlanmış olup seramiklerin renkleri okside olma
durumuna bağlı olarak homojen yapıdadır. Genel olarak yeşilimsi ve sarımsı
tonlarda hamur rengine sahip olan bu mal grubunun yüzeyinde uygulanan
astar genellikle krem veya beyaz renklerdedir. Bezemeler kapların çoğunlukla
omuz kısımları ve üst gövdeleri üzerine uygulanmıştır. Bu seramik türünde,
kapların dış yüzeyleri astarla kaplandıktan sonra fırça ya da yumuşak uçlu
bir nesneyle astar sıyrılmış, astarın korunan kısımları ile motifler oluşturulmuştur. Birkaç nadir örnekte saklı astar bezeme ile insize tekniği ile yapılmış
geometrik motifler birlikte kullanılmıştır.
Reserved slip ware grubuna ait YNC-1 U-14/ U-15/ U-16; YNC-2 Y-15/
Y-16/ Z-15 açmalarından elde edilmiş olan kırmızımsı kahverengiden, açık
krem rengine doğru giden hamur renginde; orta derecede pişirilmiş; derin
çömlek ve depolama kapları gibi değişen kap formları, aynı tabakadan gelen
spesifik Orta Tunç Çağı malzemesi ile de karşılaştırılarak geçiş dönemi veya
Orta Tunç Çağı reserved slip ware örnekleri arasında değerlendirmeye alınmıştır.
Saklı astar geleneği, Erken Tunç Çağı 2’de yatay bezeme anlayışı horizontal reserved slip ware ile temsil etmiş ve bu grubun örnekleri YNC-2’de Y-16/
Z-16/ AA-16 açmalarında örneklendirilmiştir. Ele geçirilen örneklerin tamamı çark yapımı, yüksek ısıda fırınlanmış ve homojen renkte ve bir önceki evreye ait olan diagonal bezemeli örneklere göre ince ve kaliteli yapıdadır. Motifler bir önceki teknikte ancak yatay bantlar oluşturacak şekilde yapılmıştır.
Kum, mika ve seyrek kireç katkılı hamurdan üretilmiş olan bu seramiklerin
tamamına yakını çömlek formunda kaplara ait parçalardır
Erken Tunç Çağı 1 ve 2’ye tarihlendirilen ve “Akkadian ware” olarak da
adlandırılmakta olan metalik seramik grubu Yenice Höyük’ te YNC-2 Y-15/
Y-16/ Z-15/ AA-16 açmalarından elde edilmiş olan az sayıda örnekle temsil
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edilmektedir. Bu gruba dahil edilmiş olan seramiklerin tamamı çark yapımı
ve ince cidarlıdır. Çark izleri özellikle her iki yüzeyde de belirgin olarak görülmektedir. Fırınlamaya bağlı olarak renginde alacalanmalar görülen seramikler koyu gri ya da kırmızı renklerdedir. Hamurları oldukça ince kum katkılı olan metalik seramik örnekleri genellikle dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı
bardak formlarına ait parçalardır.
YNC-1’de U-14/ U-15; YNC-2’de Y-15 açmalarında oldukça az sayıda
temsil edilen red burnished ware mal grubu çark yapımı, ince cidarlı, kırmızı ve
tonlarında astarlanmış, ince şerit perdahla bezenmiş oldukça kaliteli üretim
sergileyen bir seramik türüdür. Bu gruba dahil olan tüm seramikler çömlek
formuna dahil edilen parçalardır.
Genellikle el yapımı, astarlı, perdahlı ve ağız kenarından üçgen tutamaklı
seramikler mutfak kapları başlığı altında değerlendirmeye alınmıştır. YNC1 U-14/ U-15/ U-16; YNC-2 Y-15/ Y-16/ Z-15/ Z-16/ AA-15/ AA-16 açmalarında yoğun olarak ortaya çıkartılan bu grup, Erken Tunç Çağı 1’den
başlayarak Orta Tunç Çağına kadar her dönemde yoğunluğunda değişimler
görülerek kullanılmıştır. Orta derecede, özlü pişirilmiş bu mal grubunda dış
yüzeyde doğrudan ateşe maruz kalmanın sonucu olarak gövde alt kısmından başlayan ve tüm gövdeyi kaplayan islenmeler ve alacalanmalar görülmektedir. Mineral katkılı hamurdan üretilmiş olan bu seramiklerde erken
örneklerin tamamı çömlek formundadır. Bununla birlikte nadir olarak derin
kâseler de görülmektedir. Basit yuvarlak ağız kenarı, dışa açık yuvarlatılmış
basit ağız kenarı, dışa açık kalınlaştırılmış ağız kenarı kullanılmış olan tipler
arasındadır. Ağız kenarına yapılmış olan iki adet üçgen tutamak bu malların
genel özelliğidir.
Mutfak kapları grubu içinde ayrıca dışa çekik üç sıra yivli ağız kenarlı genellikle boyundan gövdeye doğru şerit ve dalga tarak bezemeli seramikler de
gözlemlenmiştir. Orta Tunç Çağı’nda daha sık gözlemlenen “ağız kenarı yivli” seramik grubu Yenice Höyük’te genellikle derin çömlek, vazolar ve kâse
formlarında temsil edilmektedir. Bu grup içine az sayıda olsa çömlekçi işaretli
seramik parçası da tespit edilmiştir.
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Yoğun miktarda ele geçirilen Erken Tunç Çağı seramikleri ile karışık bir
şekilde YNC-1’de U-14/ U-15/ U-16; YNC-2’de Y-15/ Y-16/ Z-15/ Z-16/
AA-15/ AA-16 açmalarında yerel malzeme olduğu düşünülen Geç Kalkolitik Döneme tarihlenecek seramik parçaları da tespit edilmiştir. Tamamı derin
çömlek formunda, dışa çekik ağız kenarlı, omuzdan keskin kavisli küresel
gövdeli Kalkolitik malzeme bitki ve taşçık katkı ağırlıklı hamurdan üretilmiştir. Bu seramiklerin hamur ve yüzey renkleri kırmızımsı kahverengiden, koyu
griye kadar değişimler göstermektedir. Tamamı el yapımı olan bu kapların,
fırınlama tekniğinden kaynaklı yüzeyinde alacalanmalar ve islenmeler görülmektedir. Literatürde saman yüzeyli, “chaff face” olarak adlandırılmış olan bu
seramiklerin yüzeyi, astar yapımında yoğun olarak kullanılmış kıyılmış ot
katkısının negatifleriyle kaplanmış durumdadır.

YNC 3 ALANI
Yenice Höyüğün yaklaşık 100 metre uzaklığında doğu ve kuzey kesiminde
yer alan seki üstünde yoğun miktarda arkeolojik materyal gözlemlenmektedir. Bir kısmında fıstık ağaçlarının dikili olduğu alanda yoğun tarımsal faaliyetler arkeolojik materyalin yoğunluğunu arttırmıştır. Çatı kiremidi parçaları
başta olmak üzere çok sayıda geç dönemlere tarihlenen seramik örneklerinin
yanı sıra az sayıda Tunç çağlarına tarihlenen seramik ve taş alet örnekleri
yüzeyde tespit edilmiştir.
YNC 3 alanında ilk önce BF-27 ve BG-27 açmalarında deneme amacıyla
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak bu alanda sadece BG-27 açmasında tarımsal tahribat nedeniyle planı net olmayan bir taş temel tespit edilmiştir. Alanda çok sayıda çatı kiremiti ile ağırlıklı olarak Geç Roma ve Erken
Hıristiyanlık Dönemine tarihlenen az sayıda seramik tespit edilmiştir. Alanda
kazı çalışmaları tarımsal tahribattan nispeten daha az etkilenmiş olan BK-36,
BK-37, BK-38, BK-39, BL-36, BL-37, BL-38, BL-39, BL-40, BM-37, BM-38, BM39, BM-40, BN-39 ve BN-40 açmalarında sürdürülmüştür.
Alanda başlayan kazı çalışmaları, dolgu toprak ile ana kaya arasındaki
seviyenin az oluşu nedeniyle hızlı sonuç vermiştir. Yerleşimin son evresine
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ait mimari verilerine oldukça kolay ve tahrip olmadan ulaşılmıştır. Eğimli
ve yoğun taşlık yapı nedeniyle tarımsal faaliyetlerin olmadığı alanda taş mimari veriler oldukça sağlam şekilde korunmuş bir şekilde tespit edilmiştir.
Tüm açmalarda homojen bir dağılım gösteren evrelerle karşılaşılmıştır. Tarihlendirmeye yardımcı küçük buluntuların oldukça sınırlı olduğu alanda çok
sayıda kiremit parçası ile kaba mallar tespit edilmiştir. Sırlı seramiklerin ele
geçmemesi bu alanın Ortaçağda kullanılmadığını düşündürmektedir. 60-80
cm. kalınlığında taş temellerden oluşmuş, uzun kısımları kuzey-güney hattında olan dikdörtgen planlı odaların tespit edildiği YNC 3’de ortak duvar
kullanımı ile bir çok mekân oluşturulmuştur. Mekânların iç kısımlarında ezgi
taşları, havan elleri, tandırların yanı sıra büyük boyutlu depolama kaplarının
oturtulması amacıyla açılmış çukurlar tespit edilmiştir. Ele geçirilen pres kolu
ağırlığı da dikkate alındığında YNC 3 alanı antik çağda kırsal üretim çevresinde örgütlenmiş bir toplumsal yapının izlerini taşıdığını göstermektedir.
Kazı çalışmalarının devam etmesi ile YNC 3 alanı özellikle Sacır Vadisi’ndeki
Geç Antik Çağ kırsal yerleşimlere ışık tutan önemli verileri bilim dünyasına
sunacaktır.

YNC 3 Alanında Tespit Edilen Seramiklerin Ön Değerlendirmeleri
Memik KERECİ
Timur DEMİR
Detaylı seramik çalışmalarının 2016 yılı içinde gerçekleştirilecek olan YNC
3 alanında tespit edilen seramik örnekleri şimdilik genel olarak “kırmızı astarlı Geç Roma Dönemi seramikleri”, “pişirme kapları”, “amphoralar” ve “kapaklar” olarak gruplandırılmıştır.
Kırmızı astarlı Geç Roma Dönemi seramik örnekleri arasında M.S. 6-7
yüzyıllar arası gözlemlenen Phokaia kırmızı astarlı grupları, M.S. 6. yüzyıla tarihlenebilecek Kıbrıs kırmızı astarlı kâse ve tabaklarının yanı sıra Afrika
kırmızı astarlı tabak formları dikkat çekmektedir. Pişirme kaplarında ise M.S.
3-7 yüzyıl arasına tarihlenen örnekler tespit edilmiştir.
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YNC 3 alanında yoğun miktarda amphora buluntusu açığa çıkartılmıştır.
Zeugma ve Kuzey Suriye’den örneklerini gördüğümüz amphoralarda hafif dışa eğik ağızlı, dar boyunlu ve dışa doğru açılan bir omuza sahip olup,
omuzdan gövdeye keskin bir geçiş yapan örnekler yoğunluktadır. Dike yakın
gövdeye sahip olan kap formlarının dip kısımları düz veya hafif oval şekildedir. Genel olarak erken M.S. 7. yüzyıla tarihlenen bu formun omuz kısmında kırmızı ve kahverengi tonlarda boya ile yapılmış dalga, spiral ve stilistik
olarak yapılmış bitki motifi yer almaktadır. Kimi zaman bu bezeme boyuna
kadar uzanmaktadır
Bölgedeki yoğun amphora buluntusuna paralel olarak çok miktarda amphora kapağı ele geçirilmiştir. Topuzlu kapak olarak bilinen bu kapaklar dışa eğik
ağızlı olup gövdeye doğru daralan bir forma sahiptir. Bununla beraber kapağın orta merkezinde bir tutamak yer almaktadır. Devetüyü renginde olup
orta derecede pişmiş olan bu kapakların yaklaşık tarihi amphora ve pişirme
kaplarıyla paralel olması gerektiğinden yaklaşık M.S. 6. ve 7. yüzyıllar arasına
verilebilir.
Bu seramik buluntuları dışında az sayıda Erken Roma’ya tarihlenebilecek
form vermeyen birkaç terra sigillata parçası da ele geçirilmiştir. Ayrıca YNC-3
alanından elde edilen bulgular doğrultusunda burada küçük çaplı çeşitli işliklerin bulunduğu kırsal yerleşime ait mekânlar ile paralel bir şekilde büyük
çaplı pithos, mortarium, pişirme kapları, tabak, kâse ve kapak gibi günlük kullanım kapları ele geçirilmiştir.
Seramik örneklerinin yanı sıra sikke ve diğer küçük buluntular YNC 3 alanının M.S. 3-7. yüzyıllar arasında kullanıldığını düşündürmektedir.

SONUÇ VE 2016 YILI ÇALIŞMALARI
2013 ve 2015 yılı çalışmalarında temel amaç olan höyüğün kaba stratigrafisinin ortaya konması amacına büyük oranda ulaşılmıştır. Zamanın kısalığı
dikkate alındığında hızlı sonuç almaya yönelik izlenen yöntemler ışığında sınırlı mimari veriler ve küçük buluntulara rağmen Yenice Höyük’te ilk sonuçlara göre tabakalanma önerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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Küçük
Buluntu

Diğer

Sikke

Mezar

Mimari

Dönem

Seramik

Tabaka

Bulgular
Alan

I

Ortaçağ

1,4

IIA

Roma

1,3

IIB

Hellenistik
Demir Çağı
(Orta ve Geç)

1,3,4

III
IV

1,4
1,2,4

V
VIA
VIB
VII

Orta Tunç
Erken Tunç
– Geç
Erken Tunç –
Erken
Geç
Kalkolitik

1,2
1,2
1,2
Yüzey ve ETÇ
ile karışık
seramikler

2016 yılı kazı çalışmalarında temel hedefimiz sunulan tabakalanma önerisinin yeni mimari veriler ile desteklenmesidir. Bu amaçla höyüğün güney
ve güneydoğusunda büyük boyutlu açmalarda kazı çalışmalarının sürdürülmesi planlanmaktadır. Mimari verilere yönelik kazı çalışmaları ayrıca Erken
Tunç Çağı mal grupları ile bir arada ele geçirilen Kalkolitik Dönem ve Orta
Tunç Çağı seramik verilerinin de net bir şekilde ayrımının yapılabilmesine
olanak sağlayacaktır. Bölgede problemli bir konu olan Neolitik Dönemin
tespitine yönelik kazı çalışmalarının da sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu
sayede höyüğün ilk yerleşim evresinin tespitine yönelik çeşitli sorulara da
cevaplar üretilmiş olacaktır. YNC 3 alanında sürdürülecek kazı çalışmaları
ile Sacır Vadisi yerleşimleri başta olmak üzere bölgedeki kırsal yerleşimlerin
özellikleri, kırsalda üretim süreçleri ile kırsal ve kent ilişkileri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2016 yılında gerekli izinlerin alınmasıyla Yrd. Doç. Dr. Makbule Ekici başkanlığında sürdürülmesi planlanan “Oğuzeli Yüzey Araştırması” verileri ile
Yenice Höyük verilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi planlanmaktadır.
Gaziantep il sınırları içerisinde İslahiye Ovası çalışmalarından uzun yıllar
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sonra kapsamlı ilk yüzey araştırması özelliği taşıyacak olan Oğuzeli Yüzey
Araştırması verileri ile Yenice Höyük verilerinin birlikte değerlendirmesi
sayesinde bölgedeki yerleşim sistemleri, bölgesel kültürel gelişmeler, ticari
rotalar, kırsal-kent ilişkileri gibi birçok konunun ortaya konması planlanmaktadır.
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Çizim 1: Yenice Höyük, karelaj.

Çizim 2: Yenice Höyük YNC 1, YNC 2 ve YNC 4 alanları.
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Çizim 3: YNC 1 alanı Çukur-03.15.
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Çizim 4: YNC 3 alanı.
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Çizim: 5
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Çizim 6: Yenice Höyük Erken Tunç Çağı seramik örnekleri.
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Resim 1: Yenice Höyük.

Resim 2: YNC 1 alanı Çukur 03.15.

Resim 3: YNC 1 alanı Çukur 03.15’te ortaya çıkartılan kabartmalı seramik.
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BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Eşref ABAY*
Fulya Dedeoğlu KONAKÇI
Aslı ÜNAR
Gürkan ERGÜN
Fatih YILMAZ
Yakup Bora TEMÜR
Denizli İli Çivril ilçesi sınırları içerisinde yer alan Beycesultan Höyüğü
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1. Tabaka: Selçuklu-Beylikler Dönemi
2015 yılı kazı çalışmalarında Beycesultan Höyüğü’nde tespit edilen en geç
kültür tabakası olan Selçuklu Dönemine ilişkin kalıntılar, höyüğün batı konisinin batı yamacında yer alan O22 açmasında tespit edilmiştir. 20x20 metre
ölçülerindeki açmanın 10x10 metrelik kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda,
Selçuklu Dönemine ait olan 1. tabakaya ilişkin sert beyaz bir taban dışında,
herhangi bir mimari öğeye rastlanmamıştır. Yüzey toprağının hemen altında yer almasından dolayı yoğun tarım faaliyetleri sebebiyle kültür tabakası
içinde dağınık halde bulunan yapı temellerine ait dağınık taşlar dışında, bu
döneme ait çok sayıda seramik buluntu da ele geçirilmiştir.

2. Tabaka: Bizans Dönemi
2015 yılı kazılarında Bizans Dönemine ilişkin bulgular, Selçuklu Beylikler Dönemine ait kalıntıların saptandığı O22 açmasından elde edilmiştir.
Selçuklu Dönemine ait kalıntıların hemen altında saptanan Bizans Dönemi
tabakaları, 2007-2008 yılları arasında N27 açmasındaki stratigrafide2 oluşturulan evrelerden (2a2-2a1 ve 2b) 2a2 ve 2a1’e aittir. Bu iki evreden en geç
olanı, 2a2 evresi oldukça tahrip olmuş mimari kalıntılarla (Resim: 2) temsil
edilmektedir. Açmanın güneyinde yoğunlaşan ve düzenli bir plan içermeyen
mimari kalıntılar, taş temelli kerpiç duvarlı yapıların, dağılmış taş temellerine
ait kalıntılarından oluşmaktadır. Bu evreye ait korunabilen tek mimari kalıntı,
açmanın güneydoğusunda, uzunluğu 1.50 m., kalınlığı ise 1 m. olan, ortalama 20x25 cm. ölçülerindeki taşlardan oluşan taş temeldir. Açmanın güneydoğusunda ve merkezinde tespit edilen taş ve çatı kiremitlerinin oluşturduğu
yıkıntı kümeleri, bu evreye ait mimari kalıntıların hem Selçuklu Dönemi yapılarının inşası sırasında, hem de modern tarım faaliyetleri sebebiyle yoğun
tahribata uğradığını göstermektedir. 2a2 evresinin aksine daha iyi korunmuş
olan 2a1 evresine ait mimari yapıların (Resim: 2) taş temellerine açmanın güneyinde rastlanılmıştır. 2a2 evresindeki iri taşlardan oluşan temellerin aksine 2a1 evresindeki taş temellerin daha küçük boyutlu olup ortalama 15x17
2

Abay-Dedeoğlu 2011: 305.
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cm. ölçülerindeki taşlardan oluştuğu görülmektedir. Bizans tabakalarından
mutfak kapları ve depolama çömleklerinin yanı sıra az miktarda yeşil sırlı
seramik ele geçirilmiştir.

7-9. Tabakalar: Orta Tunç Çağı
Beycesultan Höyüğü Orta Tunç Çağı araştırmaları 2015 yılında höyüğün
batı konisinin güney yamacında yer alan M27 ve M28 açmalarında sürdürülmüştür. Yeni dönem kazıları kapsamında ilk olarak 2012 yılında M27 açmasında tespit edilen 1,2 ve 3 numaralı mekânların3 kuzeye doğru olan uzantılarının tespit edilebilmesi amacıyla M27 açmasında sürdürülen çalışmalarda
Orta Tunç Çağına tarihlenen 3 tabakaya (7, 8 ve 9a-b) ait verilere ulaşılmıştır.
7. Tabaka: M27 ve M28 açmalarında tespit edilen 7. tabaka Orta Tunç Çağı
tabakaları içinde en geç tabakayı temsil etmektedir. İlk kez bu yıl yaptığımız araştırmalar sonucunda saptadığımız bu tabakanın Lloyd ve Mellaart
döneminde gerçekleştirilen kazılarda4 IVa-b olarak isimlendirilen tabakayla
çağdaş olduğunu düşünmekteyiz. 7. tabakadan ele geçirilen seramik örnekleri, IVa-b de ele geçirilen seramik örnekleriyle yakın benzerlik göstermiş ve
tabakanın tanımlanmasında yardımcı olmuştur. M27 açmasında 7.tabakaya
ait mimari yapılar (Resim: 3) açmanın güneyinde ve kuzeydoğusunda tespit
edilmiştir. Açmanın güneyinde açığa çıkartılan taş temeller 3.20 metre uzunluğa 50 cm. kalınlığa sahiptir. Açmanın kuzeydoğusundaki mimari kalıntılar
ise oldukça tahrip olmuş taş temeller ve bir tür çit duvarına ait olduğu düşünülen izlerden oluşmaktadır. Taş temeller 2.40 metre uzunluğunda ve 50
cm. kalınlığa sahipken, ortalama kalınlığı 10 cm. olan çit duvarına ait olduğu
düşünülen izler doğu-batı 4.60 m. uzunluğa kadar ulaşmaktadır. 7.tabakaya
ait diğer bir mimari öğe ise ahşap direk yuvalarından oluşturmaktadır. Herhangi bir simetri kaygısı olmadan açılan bu çukurlar alanın çeşitli yerlerinde
saptanmış olup boyut açısından da değişiklik göstermektedir. Alanın güney
ve doğusunda saptanan yaklaşık 8 ahşap direk yuvası ortalama 15-20 cm. ça3
4

Abay-Dedeoğlu 2013: 389-390.
Lloyd-Mellaart 1965: 49 vd.
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pında iken, alanın batısında tespit edilen iki adet direk yuvası 25 cm. çapındadır. Alanda saptanan birkaç taş temel dışında herhangi bir mimari kalıntının tespit edilememesi bu alanın ahşap dikmelerle çevrelenmiş, üst yapısının
ise günümüze ulaşamayan organik bir maddeyle örtülmüş ev dışı bir alan
(avlu?) olduğunu düşündürmektedir. Tüm bu mimari öğelerin yanı sıra açmanın güneyinde 85x83 cm. lik alana yayılmış halde bulunan yanık ve küllü
bir alan ve bu alanda saptanan kerpiç kalıntıları, tahrip olmuş bir ocak yapısının varlığını göstermektedir. M28 Açmasında ise bu tabakayla ilişkili 96 cm.
uzunluğunda ve 56 cm. genişliğe sahip taş temel ile sıvalı bir taban üzerinde
insitu halde bulunan bir kap parçası dışında herhangi bir bulguya rastlanamamıştır. Seramikler çoğunlukla 8. tabakanın form ve tiplerini takip etmektedir. 7. tabaka seramikleri arasında yeni testi tipleri dışında tabak, çanak, kâse,
çömlek ve küpler yer almaktadır. Tabaklar tip ve bezme özellikleriyle diğer
tabakalarda ele geçirilen örneklere göre çeşitlilik gösterirler. İçte ve dışta hafif
kalınlaştırılmış ve ağız kenarının üstü düzleştirilmiş ya da hafif yuvarlatılmış,
sığ, konik gövdeli tabaklar baskın grubu oluşturur (Çizim: 1/1). Genel olarak
bu tip tabaklar özellikle ağız profilleri açısından eski dönem Beycesultan kazılarında, IVa evresindeki örnekler ile paralellik gösterir5. 9. tabakadan itibaren en sık karşımıza çıkan formlardan çanaklar içerisinde, içe eğik ağızlı, dışa
yassı kalınlaştırılmış ağız kenarlı, yarı küresel gövdeli çanaklar (Çizim: 1/2)
ile 2. tipini oluşturan omurgalı (Çizim: 1/3) çanakların yakın benzerlerini eski
dönem Beycesultan kazılarının IVa tabakasından bilmekteyiz6. Kâseler 7. tabakanın yoğun ele geçirilen formlarındandır. İki tiple temsil edilen kâselerin
basit ağız kenarlı, yarı küresel gövdeli, yuvarlatılmış dipli 1. tipi (Çizim: 1/4),
9b tabakasından itibaren karşımıza en sık çıkan gruptur. Kâselerin hamur ve
astar renkleri ile hamur niteliklerinde 9. tabakadan bu yana belirgin bir değişiklik bulunmamaktadır. 2. tipi oluşturan hafif “S” profilli kâselerin (Çizim:
1/5) varlığı 9b tabakasından itibaren bilinmektedir. 8. ve 9. tabakalarda yoğun olarak karşımıza çıkan boyunlu (Çizim: 1/7-11) ve içe eğik ağızlı boyunsuz çömlekler 7. tabakada da fazla sayıda örnekle temsil edilmektedir. Önceki

5
6

Lloyd/Mellaart 1965: Fig. P.33: 27- 36.
Lloyd/Mellaart 1965: Fig. P.32: 1-4, 6; P.34: 4- 6; P.31: 8.
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tabakalarda çok az sayıda örneğini gördüğümüz yuvarlak ağızlı testiler tipolojik olarak 7. tabakada çeşitlenmiştir (Çizim: 1/6).
8. Tabaka: 7.tabaka kalıntılarının hemen altında yer alan 8.tabakaya ait kalıntılar da bir önceki tabakada olduğu gibi ilk kez bu yıl ortaya çıkarılmıştır.
Lloyd ve Mellaart dönemi kazılarında IVc olarak isimlendirilen tabakayla
çağdaş olduğu düşünülen 8.tabakaya ait kalıntılar M27 açmasının batısında
tespit edilen ve 1 ve 2 Numaralı mekânlardan (Resim: 4) oluşturmaktadır.
1 Numaralı mekân kuzey-güney yönlü uzanan, 3.60 m. uzunluğa ve 50 cm.
kalınlığa sahip kerpiç bir duvar ve doğu- batı yönünde uzanan 3.80 m. uzunluğa, 50 cm. kalınlığa sahip taş temelden oluşmaktadır. 1 numaralı mekânın
batısında ise 2 Numaralı mekân yer almaktadır. Açığa çıkarılan ölçüleriyle
mekânın doğu-batı yönde uzanan duvarına ait taş temeller 1 m. x 50 cm. olup,
2 Numaralı mekânın doğu duvarını, ortak kullanılan 1 Numaralı mekânın
batı duvarı oluşturmaktadır. 2 numaralı mekân içinde kuzey-güney 2.30 m.,
doğu-batı 80 cm. ölçülerine sahip taş döşeme açığa çıkarılmıştır. Döşemeyi
oluşturan taşların 15-18 cm. boyutlarında olduğu ve taşların üstünün beyaz
bir sıva ya da benzeri bir maddeyle kaplandığı anlaşılmaktadır. Açmanın güneyinde ve kuzeydoğusunda tespit edilen 1 m. çapındaki iki çukurun içinden
gelen seramik ve kemik bulgular çukurların depolama amaçlı olmaktan ziyade çöp çukuru olabileceğini düşündürmektedir. 8.tabakaya ait alanın batı
kısmında mimari kalıntıların saptanmasına rağmen, alanın doğusunda kalan
büyük bir bölümde herhangi bir mimari unsura rastlanılmamıştır. Söz konusu alanda tespit edilen az miktardaki kerpiç kalıntıları, bu alandaki olası mimari yapıların büyük ölçüde tahribata maruz kaldığını göstermekle birlikte,
bu alanın 7.tabakada olduğu gibi açık alan olarak kullanıldığını da akla getirmektedir. M28 açmasında açığa çıkarılan 3 ve 4 No.lu mekânlar (Resim: 5) ise
8.tabakaya ait diğer yapıları oluşturmaktadır. İki mekânın güney ve doğu-batı duvarları ortak kullanılmıştır. Her iki mekânın güney duvarı 33x22x9 ebatlarındaki çift sıra kerpiçten örülmüş olup, duvar kalınlığı 66 cm.dir. 3 No.lu
mekânın doğu duvarını, 4 No.lu mekânın ise batı duvarını oluşturan ortak
kullanıma sahip duvar ise tek sıra kerpiçten örülmüştür. 4 No.lu mekânın
doğusunda tespit edilen yoğun kül ve kemik kalıntıları bu alanın ocak olarak kullanıldığını göstermektedir. 8. tabaka seramikleri 9. tabakaya göre daha
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zengin bir repertuvar ile karşımıza çıkmaktadır. Tabak, kâse, testi, küp, çanak
ve çömlekler çok daha fazla çeşitlilikte tip ve bezeme ile temsil edilir. Ancak
9. tabaka örnekleri ile hem form hem de hamur özellikleri açısından oldukça
benzerdir. 8. tabakada yoğun olarak ele geçen gruplar; kâse, çanak ve çömleklerdir. Az sayıda örnekle temsil edilen ve benzerleri 9. ve 7. tabakalarda da
yaygın olarak karşımıza çıkan tabaklar (Çizim: 1/12) dışında, kâseler, kendi
içerisinde oturuşlarına ve ağız profillerine göre 2 tip oluştururlar. Basit ağız
kenarlı yarı küresel gövdeli kâseler (Çizim: 1/13) ile hafif “s” profilli kâseler,
genellikle devetüyü ve kırmızı renkte hamurlu ve kendinden astarlıdır. Dış
yüzeyinde çark izleri belirgin, devetüyü renkteki kâseler M.Ö. 2. binyıl yerleşimlerinde yaygın olarak karşımıza çıkar7. Oturuş ve ağız profillerine göre 5
tipte değerlendirilen çanakların en yaygın grubunu omurgalılar (Çizim: 1/14;
2/2,4), dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı, yarı küresel gövdeliler (Çizim: 2/1)
ile hafif “s” profilliler (Çizim: 2/2-3) oluşturmaktadır. 8. tabakanın çanak ve
kâselerden sonra en yaygın grubunu çömlekler oluşturmaktadır. Çömlekler
dışa dönük ağızlı, boyunlu “s” profilliler (Çizim: 2/7) ve kapalı, içe eğik ağızlı
boyunsuz çömlekler (Çizim: 2/5- 6) olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. 9b tabakasından itibaren sıkça karşımıza çıkan boyunlu çömlekler, bezeme ile kulp ve tutamakların çeşitlenmesi dışında belirgin bir farklılık göstermeden 8. tabakada da kullanılmaya devam edilmiştir. 2. tipe giren boyunsuz
çömlekler ise Lloyd- Mellaart’ın pişirme ve depolama çömlekleri içerisinde
değerlendirdiği örneklere benzerlik göstermektedir8. 8. tabaka seramiklerinin
hem form ve tipler hem de hamur özellikleri açısından genellikle eski dönem
Beycesultan kazılarının V. ve IVc.-b. tabaka seramikleriyle benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca yeni dönem kazılarında tespit edilen ve Orta
Tunç Çağının erken evresine verilen 9. tabaka seramikleriyle yakın benzerlikler kurulmakla birlikte, şimdilik formlar açısından belirgin bir değişikliğin
olmadığı anlaşılmaktadır.
9. Tabaka: M27 ve M28 açmasında Orta Tunç Çağa ait saptanan en erken
tabaka olan 9. tabaka, 9a ve 9b olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Bu
7
8

Lloyd/Mellaart 1965: 83.
Lloyd/Mellaart 1965: Fig. P.29: 2.

278

tabakaya ait ilk bulgular 2012 yılındaki kazı çalışmalarında saptanan taş temelli kerpiç duvarlı mekânlar ve yangın sonrasındaki kullanım evresine ait
taş temellerden oluşmaktadır. 9. tabakanın geç evresi olarak tanımlanan 9a
evresi, 9b evresine ait mimari kalıntıların yangın sonrasında tadilat yapılarak
tekrar kullanıldığı evreyi temsil etmektedir. M27 açmasındaki 9a evresine ait
mimari kalıntılar (Resim: 6) güneybatı- kuzeydoğu aksında uzanan 3.84m.x
60 cm. ölçülerindeki taş temel ve güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan 1.90
m.x45cm. ölçülerindeki kerpiç duvara sahip 4 numaralı mekândan oluşmaktadır. 4 Numaralı mekânın alt evreye ait 3 Numaralı mekânın duvar yıkıntıları üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. 4 Numaralı mekânın batı duvarının
bulunmasıyla, 2012 yılında alanın güneyinde tespit edilen 9a evresine ait kuzeybatı- güneydoğu uzantılı taş temeller 5 Numaralı mekânı oluşturmuştur.
Bu mekânın kuzey duvarına ait kalıntılar tespit edilememiş olsa da mevcut
olan doğu, güney ve batı duvarlara ait taş temellerden mekânın ölçülerinin
yaklaşık olarak kuzey-güney 3 m. doğu-batı 3.30 m. ölçülerinde olduğu anlaşılmaktadır. 9. tabakanın saptanan en erken evresi olan 9b evresine ait mimari
kalıntıları (Resim: 7), 2012 yılında açmanın güneyinde, çok küçük bir kısmı
açığa çıkarılan 3 Numaralı mekân oluşturmaktadır. 2012-2013 yılında yapılan
kazılarda güney bölümü açığa çıkarılan mekânın kuzey bölümü 2015 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır. 3 Numaralı mekânın kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu güney duvarı ile, yine aynı doğrultuda yer alan kuzey duvarına
ait taş temeller saptanmasına rağmen, mekânın doğu ve batı duvarlarına ait
kalıntılar bulunamamıştır. Mekânın kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu güney
duvarının 8.10 metrelik korunmuş bölümü saptanırken, kuzeydeki duvara
ait ancak 2.20 metrelik taş temeller korunabilmiştir. Mekânın sıvalı tabanı kuzey-güney yönünde çökmeden dolayı eğimlidir. Mekânın batısında, güney
kısmı 8.tabakaya ait çukur tarafından tahrip edilen 80x70 cm. boyutlarında
pişmiş topraktan yapılmış, sıvalı bir ocak veya fırın yer almaktadır. Mekânın
doğu duvarının güneydoğusunda 60x90 cm. ölçülerinde dikdörtgen şeklinde
kerpiç bir mimari unsur yer almaktadır. Olasılıkla platform olarak kullanılan
bu yapının güney kısmı tahrip olmuştur. Platformun kuzeyinde, mekânın ise
doğu duvarının güneydoğu köşesinde, kuzeye doğru sıralanmış 4 adet küçük
boyutlu çanak ve çömlekler yerleştirilmiştir. Mekânın büyük bir bölümünü
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kapsayan kısımda tabandan 15 cm. yükseltilmiş ve tabanla birlikte sıvanmış
olasılıkla dikdörtgen formlu bir platform yer almaktadır. Doğu-batı 1.80 m.
uzunluğa sahip platformun ancak güneydeki sınırı saptanabilmiştir. Doğubatı ve kuzeydeki bölümü saptanamayan platformun üzerine yaklaşık olarak
kuzey-güney 3.50 m., doğu-batı 3 m.lik bir alana yayılan mekânın tavanının
çöktüğü tespit edilmiştir. Taban üstüne kuzey-güney ve doğu-batı yönde düşen ve yaklaşık 10-12 cm. kalınlığında olan ahşap hatıllardan ve hasırlardan,
mekânın üst yapısı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Açığa çıkarılan platformun güney kısmında doğu-batı yönde sıralı halde, kalınlıkları 12, 8 ve 6 cm.
arasında değişen 15 adet ahşap dikme bulunmaktadır. Dikmelerin yaklaşık
1.30 cm. kuzeyinde birbirlerine paralel olarak yerleştirilen ve çapları 12 cm.
olan iki adet ahşap dikme daha bulunmaktadır. 9. tabakanın iki alt evresine
(9a-b) dair kalıntılar M28 açmasında da tespit edilmiştir. M28 açmasında 9a
evresine dair kalıntılar açmanın güneydoğu köşesinde açığa çıkarılan 1.50 m.x 50
cm. ölçülerindeki taş temeller ile bu yapıya ait tabandan ibarettir. 9b evresine
ait mimari kalıntıları kerpiç duvarlara sahip 2 ve 6 Numaralı mekânlar oluşturmaktadır. Bu mekânlardan 2 Numaralı mekân (Resim: 8) olarak isimlendirilen yapının doğu kısmı 2012 yılı çalışmalarında tespit edilmiştir. 2015 yılı
çalışmalarında ise mekânın doğu kısmı açığa çıkarılmıştır. Mekânın doğu duvarı kuzey-güney yönlü olup yaklaşık 40 cm.lik kalınlığa 3.60 metre uzunluğa sahiptir. Mekânın güney ve doğu duvarının birleştiği köşede iki adet tüm
kap ele geçirilmiş, kuzeyinde ise bir hayvana ait iskelet açığa çıkarılmıştır.
9b evresine ait bir diğer mekân 6 Numaralı mekândır (Resim: 9). 2 Numaralı
mekânın batısında yer alan mekânın batı duvarı, 2 Numaralı mekânın doğu
duvarıyla ortak kullanıma sahiptir. Mekânın güney duvarının 2.10 metrelik
kısmı açığa çıkarabilmişken kuzey ve batı duvarları saptanamamıştır. Eski
dönem Beycesultan kazılarının V. tabakası ile çağdaş olan bu tabakanın seramikleri, Koloni Çağı seramik geleneğinden ziyade, Erken Tunç Çağı’nın
geç evresinin bölgedeki yerel geleneğini sürdürmektedir9. En eski evre olan
9b tabakasında ağırlıklı grubu çanak (Çizim: 2/8-9), kâse ve çömlekler (Çizim: 2/10-12) oluşturmaktadır. 9a tabakası tipolojik olarak 9b tabakasına göre
daha zengin ancak oldukça benzer örneklerle temsil edilmektedir. Çanak,
9

Mellaart 1970: 62.
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kâse, çömlek ve az sayıda testi ile temsil edilen 9a tabakası seramikleri arasında dışa dönük ağızlı, kısa içbükey boyunlu geniş omuzlu, tek dikey dirsek
kulplu testi ya da maşrapaya ait olması muhtemel parça (Çizim: 2/13) koyu
gri renkteki hamur, siyah astar ve parlak perdah özellikleriyle bulunduğu tabakanın seramiklerinden ayrılmaktadır.
Beycesultan Höyük 2015 yılı arkeolojik kazıları, özellikle önceki yıllarda
yaklaşık 1200 metrekarelik bir alanda ortaya çıkarılan ve M.Ö. 1650 yıllarına
tarihlendirilen 5. tabaka ile Orta Tunç Çağının Beycesultan Höyük’te tespit
edilen en erken evresi olan ve M.Ö. 2000/1900- 1800/1700 yıllarına tarihlendirilen 9. tabaka arasındaki yaklaşık 200-250 yıllık sürece ilişkin bilgi sunmuştur. Bu iki tabaka arasında yer alan tabakaların (6, 7 ve 8. Tabakalar) açığa
çıkarılması ilk dönem kazılarında tespit edilen çağdaş tabakalar ile eşleştirme
yapmamıza olanak sağlamıştır. Ayrıca bu tabakalardan elde ettiğimiz C14 tarihleme örnekleri Beycesultan M.Ö. 2. Binyıl kronolojisine ilişkin yeni veriler
ortaya koyacaktır.
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Çizim 1: Orta Tunç Çağı 7. (1- 11) ve 8. (12- 14) tabaka seramikleri
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Çizim 2: Orta Tunç Çağı 8. (1- 7) ve 9. (8- 13) tabaka seramikleri
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Resim 1: Beycesultan Höyüğü 2015 yılı kazılan alanlar.

Resim 2: Bizans Dönemi 2a2 ve 2a1 evrelerine ait mimari
kalıntılar.

Resim 3: Orta Tunç Çağı 7. tabaka mimarisi.
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Resim 4: Orta Tunç Çağı 8. tabaka 1 ve 2 numaralı mekânlar.

Resim 5: Orta Tunç Çağı 8. tabaka 3 ve 4 numaralı mekânlar.

Resim 6: Orta Tunç Çağı 9a evresi 4 ve 5 numaralı mekânlar.
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Resim 7: Orta Tunç Çağı 9b evresi 3 numaralı mekân.

Resim 8: Orta Tunç Çağı 9b evresi 2 numaralı mekân.

Resim 9: Orta Tunç Çağı 9b Evresi 6 numaralı mekân.
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ANADOLU KAVAĞI, YOROS KALESİ
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Asnu-Bilban YALÇIN*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün verdiği izin ve Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesi adına başlattığımız Anadolu Kavağı, Yoros Kalesi arkeolojik kazı projesinin 2015 yılı çalışmaları 27 Temmuz- 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında
gerçekleşmiştir1.
Kazı ekibi üyeleri: Kazı Başkan Yardımcısı Dr. F. Deniz Özden, Kazı Başkan Vekili Araş. Gör. Zeki Boleken, arkeologlar Çiğdem Sözen, Tuğçe Peker,
Özge Kısa, Ömercan Taşpınar, sanat tarihçileri Gülşah Soylu, Ömer Çepnioğlu, Gülsüm Türkmen restoratör Zeynep A. İşcan, öğrenciler Mehmet Elmas,
Çağrı Ünal ve Aydın Ayak görev almışlardır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Tekirdağ Müzesi’nden
sanat tarihçi Sn. E.Koray Ayber görevlendirilmiştir. Kendisine kazı süresince
gösterdiği yakınlık, destek ve nezaketine teşekkür ederiz.
Öncelikle Kale içinde genel arazi temizliği ile çalışmalara başlanmıştır.
Geçen bir yıl içinde Kale içi ve çevresi yoğun bitki örtüsü ile kaplanmış olan
alanda ot ve çalı temizliği yaklaşık bir haftadan fazla zaman almıştır. Ayrıca,
kazı boyunca günlük çevre temizliği yapılmıştır. Kale içinde öncelikle Beykoz
*

1

Prof. Dr. Asnu-Bilban YALÇIN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Bizans Sanatı Anabilimdalı, Ordu cad. No: 6, 34459 Laleli/İSTANBUL.
2015 yılı çalışmalarına, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 54961 No.lu proje ile
destek verilmiştir.
Bu araştırma için bize izni ve desteği veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Rektörlüğümüze, teşekkür ederiz. Kazılarımızın gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen Beykoz Belediyesine ve Başkan yardımcısı sayın Muharrem
Kaşıtoğlu’na teşekkürü borç biliriz. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne ve sevgili Canan
Özer Topbaş’a sabrı ve yardımlarına teşekkür ederiz.
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Belediyesi’nin yolladığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından ot ve çalı temizliği yapılmıştır.
2010’dan itibaren alanda karelaj çalışmasını yapan Yük.Harita Müh. Yunus Düzgün idaresinde mühendis Yakup Turan ve tekniker Adem Can tarafından yerinden oynamış ihtimali göz önünde bulundurularak, ölçümler
kontrol edilmiştir.
Karelaj çalışması sonucu tespit edilen ve 2010 da yapılan jeofizik
araştırmasının ve 2011-2014yılları arasındaki yapılan çalışmaların getirdiği
veriler doğrultusunda, çalışılmak istenen alanlar belirlenmiş ve 10x10m.
lik alanlardaki 5x5m.lik plankareler açılmıştır: C6-A1;C7-A1;C7-A2;C8A1;C8-A2; C9-A1;C9-A3; F8-A1
2015 yılı kazı sezonunda toplam 8 farklı açmada çalışılmış ve 1 sondaj gerçekleştirilmiştir.
Aynı zamanda kalenin kuzey kulesi içerisinde bulunan ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin bilgisi dahilinde olan 2012-2014 yıllarına ait etüdlük buluntuların, sayımı yapılmış ve tekrar kasalara yerleştirilerek düzenlenmiştir
Arazi temizliği ve depo tasnifi çalışmalarına paralel olarak 29 Temmuz
2015 tarihinde, 2011 yılında kazı çalışması yapılmış olan D8-A2 açmasında,
kalan dolgunun 127.37m kotundan itibaren seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Bu açmadaki seviye inme çalışmalarının amacı, önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve mühimmat taşımak amacıyla ana kayaya oyularak yapılan
tek kanallı yolun devamını ortaya çıkararak bir bütünlük sağlamaktır. Yol
kuzey-güney doğrultusunda devam etmekte olup D8-A1 açmasına doğru
devam etmektedir. Seviye inme çalışmaları sırasında dört adet kovan tespit
edilmiştir. Ayrıca moloz taşlar ve az miktarda seramik parçası tespit edilmiştir. Açma genelindeki çalışmalar 126.64 m. kotunda yolun ortaya çıkarılması
ve açma genelinde ana kaya seviyesine inilmesi ile 30 Temmuz 2015 tarihinde
sonlandırılmıştır.
1 Ağustos 2015 tarihinde ise yine önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve D8A2 açmasında devamına ulaşılan mühimmat taşıma amacıyla yapıldığı düşünülen yolun devamını ortaya çıkarmak amacıyla 2011 yılında kazı çalışması
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yapılan C8-A4 açmasındaki dolgu toprakta 126.91 m. kotundan itibaren seviye inme çalışması yapılmış ve ana kayaya oyularak yapılan yolda 126.64m
kotunda ana kaya seviyesine inilerek çalışmalar sonlandırılmıştır. Çalışmalar
sırasında moloz taşlar, az miktarda seramik parçaları ve cam parçaları tespit
edilmiştir.
C8-A4 açmasında 2011 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan
doğu-batı doğrultusundaki duvarın ve mühimmat taşımak için yapıldığı düşünülen tek kanallı yolun devamını ortaya çıkarmak amacıyla C8-A2 açmasında 2 Temmuz 2015 tarihinde 127.74 m. kotunda seviye inme çalışmalarına
başlanmıştır. Çalışmalar sırasında 127.43 m. kotunda kuzeybatı-güneybatı
doğrultusunda uzanan ve açma geneline yayılan bir moloz döküntü tespit
edilmiş olup, fotoğraflandıktan sonra kaldırılmıştır. Döküntü taşların kaldırılması sırasında ise taşların arasında 127.20 m. kotunda üzeri bezeli sıva parçaları tespit edildi. Döküntünün kaldırılması ile birlikte altından 126.30 m.
kotunda taş döşeli bir zemin ortaya çıkarıldı. Ayrıca zeminin çevresinde sıva
parçaları ve çivilerin yoğun olduğu tespit edildi. Zemin döşemesi doğu-batı
yönünde 350 cm., kuzey-güney yönünde 177 cm. ölçülere sahiptir. Zeminin
doğu tarafının ana kayaya oyularak açılan yol nedeni ile geç dönemde tahrip
edildiği, yine batı yönünde de geç dönemde bir tahribat geçirdiği seviye inme
çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. C8-A2 açmasında yapılan çalışmalarda, C8-A1 açmasında tespit edilmiş ve kaldırılmış olan künklerin devamı olan
ve 126.51 m. kotunda doğu batı yönünde tespit edilen içi içe iki künk ortaya
çıkarılmıştır. Künkler fotoğraflandıktan sonra devamı olmadığı için kaldırılmıştır. Ayrıca C8-A2 açması ile C8-A4 açması arasındaki doğu-batı kesitinde 127.47 m. kotunda duvar olduğu düşünülen bir taş sırası görüldü. Ancak
taşlar oynadığı için üstündeki toprak tamamen kaldırılmadı. Aynı zamanda
önceki yıllarda tespit edilen ve mühimmat taşımak amacıyla açıldığı düşünülen ana kayaya oyulmuş yolun devamı 126.22 m. kotunda ortaya çıkarılmıştır. Açma genelinde ana kaya seviyesine inilerek çalışmalar sonlandırılmıştır.
Ayrıca 2010 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında C8-A3 açmasında doğu-batı kesiti içinde tespit edilen ve yine doğu-batı yönünde uzanan, bir duvar sırası olduğu düşünülen taş sırasının ortaya çıkarılması amacı ile C8-A1
açmasında 127.20 m. kotunda seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Seviye
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inme çalışmaları sırasında 126.39 m. kotunda doğu- batı doğrultulu olan ve
yine doğu kesitine doğru devam ederek C8-A2 açması içine giren bir künk
sırası tespit edilmiştir. Ancak künklerin temizliğinin yapılması sırasında kırık ve dağınık olduğu görüldüğü için fotoğraflanıp, ölçüleri alındıktan sonra
kaldırılmıştır. Künklerin hemen üzerinde ise 126.47 m. kotunda doğu kesiti
içinde kalan iki düzgün yerleştirilmiş taş tespit edilmiş olup bu taşların C8A2 açmasında ortaya çıkarılan taş döşeli zemine ait olduğu düşünülmektedir.
Künk sırasının batısında yapılan seviye inme çalışmaları sırasında ise yine
126.39 m. koyunda bir moloz döküntü ortaya çıkarılmıştır. Döküntünün kaldırılması ile 125.93 m. kotunda kuzey-güney doğrultulu ve iki basamaklı bir
taş sırası ortaya çıkarılmıştır. Bu taş sırasının doğusunda ise düzgün döşeli
taşlar olduğu görülmüştür. Bu taşların bir zemin döşemesi olduğu düşünülmektedir. Doğu yönünde uzanan bu zemin döşemesi doğu kesitine kadar devam etmemekte olup 129.90 m. kotunda açmanın kuzeydoğusunda ana kaya
seviyesine ulaşılmıştır. Aynı zamanda açma geneline yapılan seviye inme çalışmaları sırasında açmanın güneyinde 125.52 m. kotunda ana kaya seviyesine ulaşılmıştır. Açmadaki seviye inme çalışmaları C8-A2 açmasının kesitinde
kaldığı düşünülen ve 8 Ağustos 2015 tarihinde 125.97 m. kotunda bulunan
çukurda devam ettirilmiştir. Seviye inme çalışmalarına başlandıktan sonra
çukurun C8-A2 açması içine devam etmediği sadece iki açma arasındaki kesite girdiği anlaşılmıştır. Çukurun çapı 110 cm. derinliği 78 cm. olarak tespit
edilmiştir. Çukurdaki çalışmalar 125.19 m. kotunda bitirilmiştir. Çalışmalar
sırasında çukur içinde 125.78 m. kotunda tuğla yer döşemesi ve mermer parçası, 125.41 m. kotunda bir adet demir obje ve 125.36 m. kotunda yazıtlı tuğla
parçası tespit edildi. Ayrıca çukur içinde sırlı seramik parçaları, ibrik uçları,
ve az miktarda çivi bulunmuştur.
C9-A3 açmasında 10 Ağustos tarihinde C8-A4 açmasında önceki yıllarda
ortaya çıkarılan mühimmat taşıma yolunun devamını ortaya çıkarmak amacıyla 129.07 m. kotunda seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Öncelikli
olarak açma içindeki kot farkından dolayı doğu tarafta seviye inilmeye başlanmış ancak yüzey toprağının altından ana kaya parçaları çıkmıştır. Bu nedenle açmanın kuzeydoğu köşesine yakın kısımda 128.46 m. kotunda 1x1m.
genişliğinde sondaj çalışması yapılmıştır. Yapılan açma içi sondajda ana kaya
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parçalarının devam etmesi nedeniyle 128.03 m. kotunda sondaj çalışması sonlandırılmıştır. Açmanın batı kesitine yakın olan alanda yapılan seviye inme
çalışmaları sırasında ise, 128.30 m. kotunda taş sıraları ortaya çıkmaya başlamış ve sürdürülen çalışmalar sırasında taşların dairesel bir hat çizerek birleştiği görülmüştür. Taş sıralarının doğu ve güney yönde çevresi ana kaya
parçaları ile doldurulmuştur. Bu ana kaya parçalarının mühimmat taşıma yolunun açılması sırasında çıkarılan parçalar olduğu düşünülmektedir. Dairesel
taş sırasının içinde kalan toprak içinde yapılan seviye inme çalışmalarında ise
127.80 m. kotuna kadar seviye inme çalışmaları yapılmış ancak herhangi bir
buluntu tespit edilememiştir.
Mühimmat taşımak amacıyla ana kayaya oyularak açılan yolun devamını
ortaya çıkarmak amacıyla C9-A1 açmasında 15 Ağustos tarihinde 129.11 m.
kotunda seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Açma içindeki kot farkından
dolayı doğu tarafta seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Ancak bu alandan
yoğun miktarda ana kaya parçaları çıkarıldığı için çalışmalar açmanın orta
kısmına kaydırılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında 128.22 m. kotunda başlangıçta bir duvar olduğu düşünülen taşlar çıkarılmıştır. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda taşların bir duvar olmadığı basamaklar şeklinde
devam ettiği ve 127.06 m. kotunda sonlandığı görülmüştür. Merdiven olduğu
düşünülen bu basamak sırasının uzunluğu 1.30 m., genişliği 1.05 m. olarak
ölçülmüştür. Açmanın batısında yapılan seviye inme çalışmaları sonucunda
127.37 m. kotunda mühimmat taşıma yolunun devamı kuzey-güney yönde
ortaya çıkarılmıştır. Yol içinde yapılan seviye inme çalışmaları 126.43 m. kotunda bitirilmiş. Açma genelinde de seviye inme çalışmaları sonlandırılmıştır. Çalışmalar esnasında bir demir kap (bardak?), bir mermer mimari parça,
seramik parçaları bulunmuştur.
C7-A2 açmasında C8-A1 açması ile önceki yıllarda açılan C6-A2 açması
arasındaki bağlantıyı kurmak amacıyla 16 Ağustos tarihinde 126.96m kotunda kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında açmanın doğusunda
125.36m kotunda ana kaya seviyesine ulaşıldı. Açmada yapılan çalışmalar
esnasında önceki yıllarda C6-A3 ve C6-A4 açmasında tespit edilen dairesel
duvarın devamı olarak doğu -batı yönlü bir duvar sırası tespit edilmiş olup
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bu duvarın C8-A2 açmasındaki doğu-batı doğrultulu duvarla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Seviye inme çalışmaları boyunca bir adet metal buluntu
ve demir kapı menteşesi, beş adet sikke, bir adet taş? obje bulunmuştur. Açmadaki çalışmalar kötü hava koşulları nedeniyle devam ettirilememiş olup
gelecek yıllarda çalışmalara devam edilecektir.
C7-A1 açmasındaki seviye inme çalışmalarına 17 Ağustos tarihinde 125.34
m. kotunda, önceki yıllarda çalışılmış olan C6-A2 açması ile C7-A2 açması
arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla başlanmıştır. Açmanın kuzeydoğu-güneydoğu hattında güneydoğu kesimine yakın alanda 124.59 m.
kotunda ana kayaya ulaşılmıştır. Ayrıca 124.48 m. kotunda kuzeybatı-kuzeydoğu yönünden kuzeydoğu-güneydoğu yönüne doğru dönen bir duvar sırası tespit edilmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle açmadaki çalışmalara
124.30 m. kotunda son verilmiş olup gelecek yıllarda çalışmalara devam edilecektir.
F8-A1 açmasında kanalın (mühimmat taşıma yolu) toprak altındaki kısmını ortaya çıkarmak amacıyla 127.46m kotundan itibaren seviye inme çalışmaları yapılmıştır. 125.67 m. kotunda kanal içinde ana kaya seviyesine inilerek
çalışmalar sonlandırılmıştır. Çalışmalar sırasında 1 adet sikke bulunmuştur.
Ayrıca C6-A1 açmasında, 2013 yılında çalışılan C6-A2 açmasındaki taş zeminin devamını ve iki açma arasında kesit içinde kalan duvarı ortaya çıkarmak amacıyla, 19 Ağustos tarihinde 123.81m. kotunda, seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan seviye inme çalışmaları olumsuz hava koşulları
nedeniyle 123.30 m. kotunda sonlandırılmış olup çalışmalar daha sonraki yıllarda sürdürülecektir. Çalışmalar boyunca üç adet sikke, bir adet metal yüzük bulunmuştur. Açmaların dışında arazi genelinde de çalışmalar boyunca
açmalardan çıkarılan moloz taşlar toplanmış, arazi temizliği devam ettirilmiş
ve çalışılan açmalardan çıkarılıp kale surları dışına atılan toprak çekilmiştir.
Üst kalede yapılan çalışmaların dışında bu sene alt kalede de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14 Ağustos 2015 gün ve 157070 sayılı yazısı üzere bir sondaj çalışması yapılmıştır. Çalışma 36 No.lu parselde üst
kalenin güney burçlarının altında kalan alanda 2x2m.lik bir sondajda gerçek-
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leştirilmiş olup 80 cm. derinlikte ana kaya seviyesine ulaşılmış ve çalışmalar
sondajın kapatılması ile bitirilmiştir. Çalışmalar sırasında sondajda bir adet
Orta Bizans Dönemi seramik parçası bulunmuştur.
Arazi ve kazı evi çalışmaları 31 Ağustos tarihinde tamamlanmış olup, çalışılan alanlar jeotekstil ile kapatılmıştır.
2015 yılı kazı süresinde, çalışma alanımızı ve ekibimizi ziyaret edenlerin
başında İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin, çalışmalarımıza ilgi göstererek bizleri mutlu etmiştir. Uzunca bir süre kazımızda vakit geçiren Sayın Vali, bilgi, kale, arkeolojik çalışmalar ve projelerimiz hakkında bilgi almıştır. Ayrıca
ekip üyelerimizle, öğrencilerimizle yakın ilgilenmiştir. Kendisine bu ziyarette Beykoz Kaymakamı Sayın Ahmet Katırcı da eşlik etmiştir. Kendilerine
teşekkür ederiz.
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ANTİK SMYRNA/İZMİR, 2014-2015
Akın ERSOY*
Burak YOLAÇAN
Hakan GÖNCÜ
Sarp ALATEPELİ
Smyrna antik kenti kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları ruhsat alanı
içindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Smyrna agorasında 14
ayrı noktada sürdürülmüştür. Agora ve çevresindeki çalışmalar 7 noktada
kazı, 1 noktada temizliğe yönelik kazı, 3 noktada grafiti, mozaik ve mermer
zemin restorasyonu ile bouleuterion, Batı portiko ve bazilika birimlerinde mimari restorasyon, konservasyon ve sağlıklaştırma işlemleri şeklinde olmuştur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılı sonbahar aylarından başlayarak Temmuz ayına kadar aralıklarla sürdürülen kamulaştırma ve ardından tatbik edilen yıkımlar neticesinde Smyrna Tiyatrosu’na ait cavea ve sahne
binasının üst bölümündeki niteliksiz modern yapılar kaldırılmıştır. Smyrna
tiyatrosuna ait sahne binası yıkımların ardından birinci kat seviyesinin üstünde oldukça iyi durumda ele geçirilmiştir. Bununla birlikte Smyrna agorasının
kuzey kenarında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan bir bölümde kalmış olan yapıların yıkımı da Aralık 2014’te gerçekleştirilmiştir.
*

Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY, Smyrna Antik Kenti Kazısı Başkanı - D.E.Ü. Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi-Buca-İzmir/TÜRKİYE.
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SMYRNA AGORASI
Kazı alanları ile birlikte Agora örenyerinin ziyarete açık bölümlerinin temizliği yıl boyu kazı başkanlığı tarafından yapılmıştır. Özellikle Smyrna agorası avlu alanında yıl boyunca görülen, eserlerin algılanabilirliğini azaltan ve
yangın riskini arttıran bitki örtüsü düzenli müdahaleler ile kontrol altında
tutulmuştur.
Örenyerinin kentin yoğun kalabalığa sahip bir noktasında konumlanmış
olması söz konusu mevkide uyarı levhalarına karşın bilinçsizce atılan çöpler
ile kirlenmesine neden olduğundan ot ve çöp temizliği yıl boyunca kazı başkanlığı tarafından sağlanmıştır.

ARKEOLOJİK ANITLARA YÖNELİK PROJELER
Bazilika
Smyrna agorasında yer alan arkeolojik anıtlara yönelik geliştirilen projeler kapsamında 2013 yılında başlanan “Bazilika Batı Sonu Kuzey Cephe
Mekânları Restorasyon Projesi” ile “Bazilika Batı Sonu 4. Galeri Restorasyon
Projesi” tamamlanmıştır.
Bazilikanın batı sonunda konumlanan 5 adet zemin kat mekânından taş
tonoz üst örtüsünde kayıplar bulunan Mekân 2, 3 ve 4’ün kayıp bölümleri
proje kapsamında kireç harç ve doğal taş malzeme ile tamamlanmış, tonoz
üst örtülerinde ve mekân taş duvarlarında derin derzleme işlemi yapılmıştır.
Söz konusu proje yapının kısmen canlandırılmasını olanaklı kılarken, ömrünün uzatılmasını ve ziyaretçilerin bazilika batı sonundaki mekânları dolaşmalarını olanaklı kılmıştır.
Bununla birlikte bazilika zemin katı 1. ve 2. galeri batı sonu orijinal taban
döşemesinin konservasyonu ile bazilikanın yapı elemanlarına yönelik münferit konservasyon ve restorasyon müdahalelerinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda 1. ve 2. galeri batı sonundaki kemer ve taban döşemesi ile 1. galeride
orta bölümde yer alan iki kemer bütünüyle sağlamlaştırılırken, zemin kata
ait taban döşeminin izolasyonu yapılarak söz konusu alanlar eser, ziyaretçi
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ve çalışanlar için güvenli hale getirilmiştir. Zemin kaplamaları ve kapı lento
blokları arasındaki boşluklar derzlenerek sağlamlaştırılmış, parçalar halindeki lento ve tavan kaplamaları epoxy yardımıyla titanyum kenetler kullanılarak dikiş atılmak sureti ile güçlendirilmiştir.
Bazilika 3. galeride tespit edilen ve Erken Roma Döneminden Erken Bizans
Dönemine kadar kullanılan 63 adet sıralı mekânın bir bölümünde düzenleme
ve mekân duvarlarının sağlamlaştırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.
Dükkan işlevi gördüğü düşünülen galeri duvarına bitişik sıralı mekânların
temel izlerini oluşturan moloz taş örgüler kireç harç ile derzlenerek ziyarete
açılmıştır (Resim: 1).
Bazilika zemin katta in situ durumdaki iki sütun kaidesi ile bir sütunun
konservasyon ve restorasyonu tamamlanmıştır. Konglomeradan üretilmiş
olan sütun ile mermer kaidelerin üzerindeki kırık ve çatlaklar araldite enjekte edilerek yapıştırılıp sağlamlaştırılmıştır. Bununla birlikte ileride yapılacak
çalışmalara örnek olması adına aynı sütunun kaide profilinden pozitif ve negatif kalıplar çıkarılmış ve negatif örnek yolu ile var olan profil eksiklikleri
tamamlanmıştır.
1950’li yıllarda beton uygulamalarla restore edilmeye çalışılan bazilika
ve batı portikoya ait basamaklardan bazilikanın batı bitiminde yer alan ve 60
yıllık kullanımının ardından işlevsel özelliklerini yitiren beton eklentiler 10
m.lik bölümde sökülmüştür. Eski uygulama sırasında eklenti ve destek sağlamak için kullanılan Osmanlı mezar taşları ile moloz taşlar kaldırılmıştır. İn
situ merdiven bloklarından kırık olanlar yapıştırılarak orijinal yerlerine yerleştirilirken, krepidomanın orijinalinde yer alan ve bodrum kata hava ve ışık
sağlayan pencere detayları da arkeolojik veriler dikkate alınarak yenilenmiştir (Resim: 2).
Agora’nın kuzeybatı köşesine tekabül eden noktada batı portiko ile bazilikanın kesiştiği köşenin bir bölümünün avlu alanının üç boyutlu olarak algılanmasını kolaylaştıracak ve her iki yapı hakkında ziyaretçiye daha fazla bilgi
ulaşmasını sağlayacak şekilde ayağa kaldırılmasına yönelik projenin restorasyon ve rekonstrüksiyon önerileri ve buna mukabil restitüsyon çalışmaları
anıtlara yönelik projeler kapsamında sürdürülmektedir.
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Batı Portiko
Batı portikonun ziyarete açık olan bölümleri içinde yer alan kötü durumdaki kemer ve kapı lentoları sağlamlaştırma çalışmaları tamamlanarak batı
portiko bodrum katı eser, ziyaretçi ve çalışanlar için güvenli hale getirilmiştir. Bununla birlikte batı portikoda 1950’li yıllarda basamaklarda çimento
uygulanarak yapılan yenileme çalışmalarının günümüzde mukavemetlerini
yitirerek yer yer bozulmaya başladıkları görülmüştür. Bu nedenle sütunları
destekleyen basamakların bozulma gösteren bölümü yeni malzeme kullanılarak sağlamlaştırılmıştır (Resim: 3). Beton tamamlamaları ile birlikte agoranın
simgesi durumundaki batı portiko ön cephe sütunları ve üzerinde yükseldikleri basamaklarda giderek artan bozulmalar batı portikoya yönelik bir projenin
geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır ki, 2016 yılında böyle bir proje
geliştirilecektir.

Bouleuterion
Cumhuriyet Dönemi de dahil olmak üzere yapılan mimari müdahaleler
ile oldukça hasar görmüş olan bouleuterion yapısının mimari izlerinin sağlamlaştırılarak koruma altında tutulmasına çalışılmıştır. Bouleuteriona ait alt
yapıyı da kapsayan mimari konservasyon çalışması üç ayrı noktada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak yapının doğu kanadını oluşturan kemerli kapı ve söz
konusu kapının dayandığı mevcut doğu duvarında derzleme işlemi uygulanmıştır. İkinci çalışma noktasını teşkil eden bouleuterion oturma basamakları
üzerinde Osmanlı ve modern dönem yapılaşmalarından mütevellit eklentiler
kaldırılarak orijinal kütle ve yükseltiye ulaşılmıştır. Orijinal korunmuş yapısal unsurlar tuğla kırıklı kireç harcı ile sağlamlaştırılmış, mukavemeti zayıf
olan bölümlerde kireç harçlı kısmi tamamlamalar yapılmıştır. Bouleuterionun
batısında oturma basamaklarının çok az korunmuş dolgusu eklenti yapılarak
yükseltilerek, orijinal seviyelerinde beş oturma basamağı iki seviye halinde
yerleştirilmiştir. Sahne podyumunun onarımı tamamlan opus sectile döşemesini koruma altına almak için bouleuterionun güney cephesinin önüne tuğla
malzeme ile iksa yapılmıştır. Bouleuterionun oturma basamaklarını kuzey
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yönde taşıyan dairesel galeri tümüyle sağlamlaştırılırken doğu bitimindeki
orijinal yarım tonoz parçası derzlenerek koruma altına alınmıştır (Resim: 4).

ARKEOLOJİK ANITLARIN İÇ MİMARİ DONANIMLARINA YÖNELİK
KONSERVASYON VE RESTORASYON MÜDAHALELERİ
Bazilika
Bazilika zemin katın batı sonunda 1950’lerde açığa çıkartılarak yerinde korunmuş ancak zaman içerisinde parçalanmış mermer döşeme plakaları 2014
yılı boyunca aralıklarla sürdürülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları
kapsamında numaralandırılarak kaldırılmıştır. Laboratuar ortamında manuel olarak temizlenip bir araya getirilmelerinin neticesinde oluşan döşeme
plakalar kaldırıldıkları alanın zemin etüdünün tamamlanarak farklı dönemlere ait kaplama izlerinin ve müdahalelerin belgelenmesinin ardından orijinal
yerlerine yerleştirilmişlerdir (Resim: 5).
Bazilikada grafitolu ve grafitosuz sıvalardaki konservasyon işlemi 2014
yılı boyunca sürdürülmüş 2015 yılında yeterli mali destek sağlanamadığından devamlılığı sağlanamamıştır. Dört farklı noktada yürütülen çalışmalardan ilki özellikle ziyaretçi güzergahının içinde kalan Bazilika bodrum katı
batı sonu 1. ve 2. galerilerdeki sıvaların konservasyonuna yöneliktir. Bu alanda acil koruma önlemi olarak bez bantlar ile tutturulmuş sıvalar kimi zaman
ziyaretçiler tarafından sökülmeye dahi çalışıldığından, olası tahribatların
önüne geçmek için bu bölümdeki sıvaların konservasyonuna gidilerek, kenar
harcı ve PVA enjeksiyonu gibi müdahalelerde bulunulmuştur. Sıva konservasyon çalışmasına gidilen bir diğer alanı 1. Galeri güney duvar üzerindeki
pencere ve ayaklar üzerindeki sıvalar oluşturmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde arkası boşalmış sıva tabakalarının arkasına sıvı kireç enjekte
edilmiş ve Primal kullanılarak sıva tabakasının sağlamlaştırılması sağlanmıştır. Sıva kenarları kenar harcı ile güçlendirilerek korumaya alınmıştır. Ayrıca
1. ve 2. galeri arasında yer alan ayaklar üzerindeki sıvalar ile 2. galeri güney
duvarı üzerindeki grafitolu pano ve ayaklarda da konservasyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

299

Bouleuterion
Bouleuterionun sahne bölümünde ikinci inşa evresi sırasında tesis edilen
podyum üzerinde yer alan opus sectile mermer döşeminin konservasyonuna
gidilmiştir. Bu çalışma kapsamında opus sectile döşemenin geometrik öğeleri
belgelenerek yerlerinden kaldırılmış, zarar görmüş parçalar mekânik olarak
temizlendikten sonra epoxy kullanılarak bir araya getirilmiştir. Opus sectile
döşeminin oturduğu podyum üst bölümü hidrolik kireç ve tuğla kırıklı malzeme ile derzlenerek sağlamlaştırılmıştır.

Mozaikli Yapı Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Mozaikli yapı mozaik döşemi restorasyon çalışmaları ortaya çıkarılan döşeme izleri çerçevesinde sürdürülmüştür. Buna göre H1/I1-23/24, I1-22 ve
J1/K1-23 plankarelerinde önceki yıllarda kazılarak mozaik döşemi koruması
için bırakılan yüzeysel kazı dolgu toprağının temizliği yapılarak konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Temizliğin ardından yerinde korunmuş
mozaik parçaların mekânik temizlikleri yapılmış, lacunalar ortaya çıkarılmış,
derz harcı ile derzler temizlendikten sonra güçlendirme ve parçaların kenar
harcı ile sağlıklaştırma işlemleri yapılmıştır. Alandaki restorasyon çalışmaları
mali nedenlerle 2015’te sürdürülememiştir.

NAMAZGAH MEVKİ AGORA SEKTÖRÜ KAZILARI
Batı Portiko
Batı Portiko 3. galeri kuzey sonunda yer alan ve 2013 yılı kazıları ile ortaya
çıkarılmış olan 2 evreli U planlı duvar buluntusu ile yine bu bölümde yer alan
Geç Osmanlı- Erken Cumhuriyet Döneminde imalatı yapılmış tandır ve yine
aynı döneme ait sarnıç kalıntısı arasında kalan alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu iki imalatın arasında ise önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile
ortaya çıkarılmış olan bouleuterion terasından batı portikoya inilmesini sağlayan
bir merdiven ile bu merdiveni kuzey kenarı boyunca sınırlayan alt bölümü
Geç Osmanlı- Erken Cumhuriyet imalatı olduğu düşünülen ancak üst bölümü
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beton harçlı moloz taş malzeme ile Cumhuriyet Dönemi bir duvar eklentisi
bulunmaktaydı. Söz konusu alanda yer alan öğelerin belgelenmesinin ardından kireç taşı bloklardan oluşan merdiveni kuzeyden sınırlayarak galeriyi kapatan doğu-batı yönelimli geç duvar belgelenerek kaldırılmıştır. Yapılan çalışmalar merdivenin Bazilika 4. galeri batı sonunda yer alan tonozlu mekânın
galeriye açılan kapısına yönlendirildiğini ve bu sayede bodrum kat seviyesinde Bazilika yapısı ile 3. galeri arasında organik bir ilişkinin kurulduğunu açığa
çıkarmıştır. Merdivenin kuzeyinde bazilika kuzey cadde üzerinden girişler
için 3. galerinin çift kanatlı bir kapı ile kapatıldığına işret eden, 0.90 m genişliğinde büyük bir eşik taşı görülmektedir. Alanda yapılan çalışmalar Roma Döneminden sonra kuzey cadde üzerinde önce U formlu duvarın inşa edildiğini
ardından U formlu duvarın açık kalan uçlarının da kapatılması ile 3. galerinin
kapalı bir mekâna dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Batı Portikodaki çalışmalarda
Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemine ait tandır çukuru kaldırılırken tandırı örten tuğla kemer ile Geç Osmanlı- Erken Cumhuriyet sarnıcının mevcut
duvarları bulunduğu şekli ile korunmuştur. Alandaki kazı çalışmalarının ardından düzenleme çalışmaları kapsamında merdivenin kuzey kenarı boyunca
moloz taşlı kireç harçlı basit bir duvar örülerek merdiven altındaki toprak dolgunun boşalması engellenmiştir (Resim: 6).

Bouleuterion
2014 yılında gerçekleştirilen bouleuterion kazıları, 19. yüzyılın sonu- 20.
yüzyılın başına tarihlenen Geç Osmanlı yapısına ait son parça olan zemin kat
koridorunun kaldırılmasına yönelik çalışmayla başlamıştır. Zemin kat koridorunun her biri çeşitli vesileler ile zarar görmüş karo zemini kaldırıldıktan
sonra başlanan kazı çalışmaları ile yapının dolgusunun iki seviye halinde yapıldığı, 16.49 m. yüksekliğindeki ilk seviyeye devşirme mermer bloklardan
oluşan bir merdiven ile ulaşıldığı ancak daha sonra doldurularak ikinci evre
tabanın yapıldığı ve üzerinin karo ile kaplandığı görülmüştür. H1/ I1/ J1- 30
plankarelerinde 14 m. seviyesine kadar indirilen zemin koridorunun temel
duvarları içinden ve altından bouleuterionun alt yapısına ilişkin yeterli buluntu ortaya çıkmamıştır.
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Osmanlı yapı kalıntılarının kaldırılması ile bouleuterionun altyapısına ilişkin
ışınsal mekânların duvar temellerinin izleri, kireç harçlı mermer parçalı moloz taşlardan oluşan blokaj içinde gözlemlenebilir kılınmıştır. Bununla birlikte, bouleuterionda üç noktada daha kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bunlardan
ilki oval planlı orkestranın kuzeyinde dairesel olarak uzanan ve bouleuterionun
oturma basamaklarını yükseltmek amacıyla planlanmış, yarım tonoz örtülü alt
yapı galerisinin orta bölüm kazısıdır. Söz konusu alanda yapılan çalışmalarda
bir bölümü ayakta kalan tonoz parçası destek iskelesi ile güvence altına alındıktan sonra önceki yıllarda yıkılmaması için altında bırakılmış olan toprak temizlenerek galerinin korunmuş karşı duvarı da kısmen ortaya çıkarılmıştır. Diğer
çalışma galerinin doğusunda gerçekleştirilmiş, tonozun yıkılmaması için bırakılmış olan toprak dolgu destek iskelesinin imalatının ardından temizlenmiştir.
Söz konusu alanda Osmanlı Döneminden başlayarak açılan fosseptikler nedeniyle zayıfladığı görülen güney duvarının boşalan bölümleri modern malzeme
ile tamamlanarak duvarın ve üzerinde yer alan tonozun ayakta kalması sağlanmıştır. Bouleuterionda yer alan sahne podyumu ve çevresindeki alan üçüncü ve
son kazı noktasını teşkil etmiştir. Bu alanda yapılan kazılar podyumun kısa ve
uzun kenarlarının tespitine yönelik olarak başlatılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda podyumun güneyinde mozaikli yapıya bakan bölümde bouleuterionun
ikinci evresini işaret eden yapı iç döşemesine ait harç izleri tespit edilmiştir.
Podyumun kuzeyinde ise podyuma bitişik durumda bir sıra döşeme bloğu tespit edilmiş olup bu izlerin ilk evre döşemesine ait oldukları değerlendirilmiştir.
Yine aynı alanda sürdürülen çalışmalar ilk evre merdivenin ilk basamağına ait
harç izlerini ve podyumun hemen önünde yine ilk evreye ait merdiven blokajını günışığına çıkarmıştır (Resim: 7).
Podyumun kuzeyinde yapılan podyuma parelel araştırma kazısında, orkestra kesidinin 13.78 m. yaklaşık seviyesinde tespit edilen kireç harçlı iz orkestranın da iki evrede düzenlendiği izlenimi yaratmıştır. Buna göre ilk evre
orkestrasının zemininin 13.78 m.de uzandığı son evre opus sectile döşemesinin
dolgusu altında uzanan kireç harçlı tabakadan yola çıkarak anlaşılabilmiştir.
Kazı çalışmaları sonrasında sahne podyumunun orkestraya bakan cephesinin
9.30 m. genişliğinde, 2.02 m. derinliğinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci evre
podyumunun inşa edildiği ilk evredeki basamaklı yükseltinin 14.20 m. yak-

302

laşık seviyesinde olduğu ve bunun üzerine 14.94 m. yaklaşık seviyesindeki
podyumun imalatının yapıldığı anlaşılmıştır.
Bouleuterion Caddesi Kazıları
2014 yılı bouleuterion caddesi kazı çalışmalarını iki bölümde değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki Mozaikli Yapı batı cephesi boyunca uzanan
plankarelerde yapılan kazı çalışmalarıdır. Söz konusu alanda önceki yıllarda kuzeye doğru yumuşak bir yükseliş gösterdiği anlaşılan caddenin bazı
döşeme taşlarına paralel sürdürülen kazı çalışmaları bouleuterion caddesini
kuzey-güney doğrultusunda günışığına çıkartmayı hedeflemiştir. Caddenin
güney ve orta bölümleri ile örtüşen ve mozaikli yapıya cepheli plankarelerde
Osmanlı Dönemi yapılaşmasının söz konusu cadde seviyesine ve hatta altına
inmiş olması caddenin döşemesine ilişkin olarak iki olası döşeme bloğu dışında herhangi bir tespitin yapılamamasına neden olmuştur.
Caddenin tespitine yönelik olarak bouleuterionun batı cephesi boyunca
uzanan plankarelerde de çalışılmıştır. Söz konusu alanda gerçekleştirilen kazılarda yaklaşık 12.05 ile 11.91 m. seviyesinde caddenin iyi korunmuş döşeme
izine rastlanılmış ve yaklaşık 8 m. boyunca takip edilebilmiştir. Ayrıca caddenin doğu kenarı boyunca tuğla ve devşirme malzemeden ibaret, maksimum
yüksekliği yaklaşık 0.40 m. geçmeyen, 0.48 m. eninde kaldırım benzeri basit
bir yapılaşma izi de tespit edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu caddeye
ait döşeme taşlarının tespit edildiği G1/H1-28/29/30 plankarelerindeki çalışmalar, bouleuterion caddesini doğu yönde sınırlayan bir duvarın da varlığını açığa çıkarmıştır. Yaklaşık 10 m boyunca üç farklı işçiliğin gözlemlendiği cephe duvarının burada bulunan bouleuteriona teras işlevi gördüğü ancak
üç aşamada tamamlandığı öngörülmektedir. Ayrıca kuzey yönde G1/H1-31
plankarelerinde Osmanlı Döneminde tesis edildiği anlaşılan ve 11.25 m. seviyesine kadar inerek cadde döşemini tahrip ettiği görülen bir kireç kuyusu
tespit edilmiştir (Resim: 8).
Bazilika Doğu Sonu Zemin Kat Kazısı
Bazilikanın doğu sonunda zemin kat seviyesinde gerçekleştirilen çalışmaların merkezinde, bazilikadan elde edilen malzemenin kullanılması ile
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yapılmış ve son yıllara kadar üzerinde yakın tarihli bir konutun yükseldiği
mekân yer almıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar, Bazilika mimari elemanları ve
onlara ait parçalarla inşa edildiği anlaşılan 9x6.5 m. boyutlarındaki mekânın
üç evreli kullanımını açığa çıkarmıştır. En üstte, tuğla zemine ve sıvalı duvarlara sahip olan ve 19. yüzyılın sonunda inşa edilerek 20. yüzyıl boyunca
kullanım gördüğü anlaşılan ilk evre yer almaktadır. Mekânın alt seviyedeki
2. evre kullanımının ise bir sarnıca hizmet ettiği tespit edilmiştir. 2. evrenin
kireç harçlı zeminin desteklenmesi için tuğla malzeme düzensiz bir şekilde
yayılarak zemin blokajı oluşturulduğu görülmüştür. Bununla birlikte takip
eden kazı çalışmaları sarnıç kullanımının sona ermesinden sonra duvarlarına
paralel iç duvarlar örülmesi sureti ile mekânın bir konuta dönüştürüldüğünü
açığa çıkarmıştır. Sarnıç zemininin belgelenmesinin ardından, mekân içinde
orijinal bazilika zemin döşemine doğru sürdürülen kazı çalışmaları zemin
üstü mekânın bir kireç ocağı olarak kullanıldığını işaret etmiştir. Yine aynı seviyede yürütülen çalışmalar mekânın batı duvarı önünde kısmen korunmuş
zemin mermer kaplamalarını ve duvarların ilk evrede mermer plakalar ile
kaplı olduğunu açığa çıkarmıştır (Resim: 9).

Bodrum Kat 3. ve 4. Galerileri Bağlayan Merkezi Kapı Kazısı
Bazilikada bodrum kat 3. ve 4. galerisini bağlayan ve Bizans Döneminde
kapatıldığı anlaşılan merkezdeki kapı açıklığı hem bazilikanın orijinal planına ulaşmak hem de agora avlu alanı ile kuzey alan arasında servis imkanı
sağlamak üzere kaldırılmıştır (Resim: 10) .

Bazilika 1 Galeri W1/30 Plankaresi Kazısı
W1/30 plankaresinde yer alan ve 2.40x1.60 m ebatlarında devşirme blok
taşlardan imal edilmiş kütlenin işlevinin anlaşılmasına yönelik çalışma doğuda 1 m. uzunluğunda, 0.50 m. genişliğinde ve 1. 50 m. derinliğinde bir hazneyi açığa çıkarmıştır. Haznenin batısında ise su taksimatında kullanıldığı
düşünülen ve çapları 0.2 m. civarında olan bitişik nizamda üç adet açıklık
tespit edilmiştir. Bununla birlikte bazilika teras duvarı içinden gelen ve ta-
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ban suyunun drenajında kullanıldığı düşünülen hattın da hazneye bağlandığı
gözlemlenmiştir (Resim: 11).

Agora Kuzey Cadde Kazısı
Kazı çalışmaları programı dahilinde ikinci cadde kazısı kuzey cadde üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların ilki caddenin batı sonunda gerçekleştirilmiş olup kazı güney yönde, bouleuterion terası kuzey duvarı önünde
sürdürülmüştür. L1-35/36 plankarelerinde yürütülen çalışmalarda hemen
yüzeyde tespit edilen düşük durumdaki duvar bloklarının belgelenerek kaldırılmasından sonra devam eden kazılarda 10.17 m. seviyesinde beklenen
cadde döşemine ulaşılmıştır. Bununla birlikte bouleuterionun kuzey teras duvarı korunmuş olarak ele geçmiştir. Batı yönde genişletilen kazı çalışmalarında teras duvarına ait yoğun taş blok döküntüsü ile karşılaşılması üzerine
kazı çalışması durdurularak belgeleme işlemlerine odaklanılmıştır (Resim:
12). Yoğun blok döküntüsünün kireç elde etmek için bouleuterion kuzey teras
duvarının sökülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bouleuterionun
kuzeyinde kalan alanda belgeleme işlemlerine geçilmesinin ardından bazilika
kuzeydoğu kapıdan başlayan kuzey cadde orta bölüm kazılarına geçilmiştir.
Söz konusu çalışmalarda en dikkat çekici unsurlardan biri L2-36 plankaresinde geometrik süsleme öğelerine sahip Geç Osmanlı Dönemi çakıl taşı mozaik
döşemesidir. Söz konusu mozaik döşemesinin buradaki Geç Osmanlı Dönemi evine ait olduğu gözlemlenmiştir. Batı yönde sürdürülen kuzey cadde
kazıları ile ilgili plankarelerin güney kenarı boyunca bazilika kuzey duvarı
tümüyle belirginleşmiştir (Resim: 13).
Hem kuzey cadde üzerindeki toprak kesidini azaltmak hem de bazilikanın
kuzey duvarını ortaya çıkarmaya dönük doğu sonu kazılarının ardından bazilikanın orta bölümünü karşılayan ve kuzey duvarın hemen hemen temel seviyesine kadar söküldüğü söylenebilecek plankarelerinde (A2/B2/C2/D2/
E2/F2/G2- 35) çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu plankarelerde gerçekleştirilen kazılarda agora kuzey cadde döşemesine ulaşılamamışsa da, yoğun
dolgu toprağı dikkat çekmiştir. Bununla birlikte alanda bazilikanın mimari
kalıntılarına da ulaşılamamış olması ve önceki yıllarda G2-34/35 plankarele-
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rinde tespit edilen yuvarlak planlı kireç ocağının varlığı, söz konusu plankareleri karşılayan bazilikanın kuzey duvarının sökülerek kireç ocağında eritildiğini göstermiştir.
Mozaikli Yapı Kazısı
Mozaikli Yapı’da konservasyon çalışmalarının yanı sıra önceki yıllarda
mozaikli yapı altından geçtiği tespit edilen su kanalının batı sonunu ortaya
çıkarmak üzere kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan kazı çalışmalarında mozaikli yapı altında doğu-batı doğrultusunda 35 m. boyunca
uzanan kanalın son 15 m.lik bölümü orta derecede korunmuş olarak ele geçirilmiş ve arzu edildiği şekilde batı çıkışına ulaşılmıştır. Kazıların tamamlanmasının ardından kanalın sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak, alan mozaik
restorasyonu için boşaltılmıştır.
Roma Hamam Kazısı
Romam Hamam Kazılarının gerçekleştirildiği 2014 yılında çalışma yapılacak plankarelerin belirlenmesinde söz konusu alanda var olduğu düşünülen
tepidarium mekânının tespit edilmek istenmesi etkili olmuştur. Söz konusu
çalışmalar alanda Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet yapılarının varlığını
açığa çıkarmıştır. Farklı dönemlerde yapılan müdahalelerin ve çeşitli eklentilerin gözlemlendiği alan bir sokak ve çevresinde eklemlenmiş birkaç mekânın
varlığına işaret etmiştir. Kuzeybatı yönünde genişletilen kazı çalışmaları iki
Osmanlı yapılaşma evresine de hizmet etmiş olması muhtemel bir umumi
tuvalet mekânını açığa çıkarmıştır. Mekânın zemininin kumtaşı ve kayrak
taşlarla kaplı olduğu ve temizlik suyunu göndermek için mazgal şeklinde
kumtaşı bir su gider deliğine sahip olduğu görülmüştür. Osmanlı yapılaşma
izlerinin belgelenerek kaldırılmasının ardından Roma hamamına ait mimari
izlere ulaşılmıştır.
Hiç şüphesiz en dikkat çekici tespitlerden biri ayakta bulunan büyük doğu
kemerinin ortasından doğuya doğru uzanan ve hamam yapısının orijinal planına ait olduğu anlaşılan doğu-batı doğrultulu duvardır. Söz konusu duvar
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üzerinde iki adet açıklık tespit edilmiş olup, doğuda yer alanın kemerli, batıda konumlanmış olanın ise lentolu olduğu düşünülmüştür. Bu duvarın hemen kuzeyinde ise L formlu bir galeri ile onu örten yarım tonoz üst örtü açığa
çıkartılmıştır (Resim: 14). Yarım tonoz üst örtüye sahip olduğu anlaşılan L
formlu koridorun tabanına da ulaşılmış ve bu galerinin bodrum katta da aynı
plan özelliği gösterdiği anlaşılmıştır.

SMYRNA TİYATROSU TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Smyrna tiyatrosunda 2014 yılında kısa bir süre zarfında gerçekleştirilen
çalışmalarda, alanın istimlak edilmesinin ardından yapılan yıkımlar sonrasında sahne binası üzerindeki moloz ve betonarme eklentilerin kaldırılmasına
yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. Ot temizliğine paralel olarak tiyatroya
ait alanda dağınık durumda bulunan mimari blokların bir bölümünün düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.
Yıkımların ardından yapılan ilk araştırmalar Erken Roma Dönemine işaret
eden tiyatro sahne binasının en az bir kat seviyesinde korunmuş olduğunu
göstermiştir (Resim: 15). Sahne binasının bloklarından biri üzerinde 12 satırdan oluşan ve Marcus Cladius Proklos’un tiyatronun hemen yakınındaki bir
su yapısını onardığını aktaran bir yazıt tespit edilmiştir.
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Resim 1: Bazilika 3. Galeri sıralı mekânlarının ve bölme duvarlarının derzleme çalışması
sonrası görünüşü.

Resim 2: Bazilika’nın 3 basamaklı krepidomasının çalışmalar sonrasındaki görünüşü.
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Resim 3: Batı Portiko’da ilk basamağın hasarlı bölümündeki yeni uygulama.

Resim 4: Çalışmalar sonrasında Bouleuterion’ un görünüşü.
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Resim 5: Bazilika zemin kat mermer döşemin yıl sonu genel görünüşü.

Resim 6: Batı Portiko 3. Galerinin düzenleme çalışmalarından sonraki görünüşü.
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Resim 7: Galeri ve sahne podyumu kazıları sonrasında Bouleuterion’un
görünüşü.

Resim 8: Bouleuterion batı teras duvarı önünde uzanan cadde ve kuzeyde kireç kuyusu.

Resim 9: Bazilika zemin kat kazısı sonrası alanın genel görünümü
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Resim 10: Kapının çalışmalar sonrasında doğudan batıya görünüşü.

Resim 11: Bazilika birinci galeride W1-30 plankaresindeki yapının kazı sonrası görünüşü.
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Resim 12: Bouleuterion teras duvarı ve yüzeyde tespit edilen teras duvarına ait bloklar.

Resim 13: Kuzey Cadde kazıları sonucunda ortaya çıkartılan Bazilika kuzey duvarı.
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Resim 14:Roma Hamamı genel görünüşü, L formlu yarım tonoz ve güney yönde iki açıklık.

Resim 15: Sahne binasının görünüşü.
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miştir. Ayrıca bu dönem başlayan restorasyon çalışmalarını; Burcu Alıcı, Büşra Bora, Gökhan Kadiroğlu ve Metin Atırak’tan oluşan bir ekip yürütmüştür.
Kazı çalışmaları, 3 Ağustos 2015-13 Eylül 2015 tarihleri arasındaki 42 günü
kapsamakla birlikte, hafta sonları çalışmalara ara verilmiştir. Bu kazı çalışmaları, Tokat İl Özel İdaresi tarafından sağlanan ödenekle gerçekleştirilmiştir3.
2015 yılı kazı çalışmaları, 2013 yılında çalışmalara başladığımız Roma hamamı ve Bizans kilisesi kalıntılarının bulunduğu alanlarda koruma ve onarım
ağırlıklı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu alanlardaki çalışmalara, 2013 yılında
olduğu gibi, öncelikle çalışılacak tüm alanın temizlenmesiyle başlanmıştır
(Resim: 1-6).

I. Roma Hamamı (Plan: 1 ve Resim: 1)
Hamam yapısının tüm planını ortaya çıkartabilmek amacıyla bu alanda
yürüttüğümüz çalışmalarımıza, 2014 yılı kazı sezonu sonunda kaldığımız bölümlerden devam edilmiştir. Bu bağlamda, 2014 yılı kazı sezonunda bir kısmını açığa çıkartabildiğimiz hypocaust sistemine ait tuğla ayakların yer aldığı
sekizgen görünümlü mekânın işlevini ve dolayısıyla hamamın hangi bölümü
olduğunu anlayabilmek için hamam yapısının doğu tarafında kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Bununla birlikte, 1987-90 yılları arasında Tokat
Müzesi başkanlığında gerçekleştirilmiş olan kazı çalışmalarıyla, hamamın batısında bir kısmı ortaya çıkartılan duvarın bulunduğu kısımda, zaman içerisinde yüzeydeki toprağın aşağıya doğru akması neticesinde kesitlerin bozulması ve aynı zamanda açığa çıkartılan frigidariumun zemininin bir kısmının
toprakla dolması nedeniyle, bu yönde kazı çalışması yapılması zaruret haline
gelmiştir (Resim: 3). Bu yüzden hamamın batı tarafında hem bahsettiğimiz
duvarı tamamı ile açığa çıkartabilmek hem de akmış toprağı temizlemek için
ilk kez bu yönde kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, daha önceki yıllarda
açığa çıkartılan caldariumun arka tarafında, yani hamamın güney kısmında
2
3

Ekip üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza, çalışmamıza sağlamış oldukları özverili katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Adı geçen kuruma sağlamış oldukları maddi destek nedeniyle teşekkür ederiz.
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toprağın akması neticesinde oluşan toprak yığınının kaldırılması için bu yönde de çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Hamamın doğu tarafını tamamı ile açığa çıkarmak ve daha önceki yıllarda
tarafımızdan gün yüzüne çıkarılan, üzeri taşlarla örtülü su kanalının devamını görebilmek için, bu yönde yürüttüğümüz kazı çalışmaları, G6, G7, H7,
L6 ve M6 olarak adlandırdığımız 5x5 m. ölçülerindeki açmalarda gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı kazı çalışmalarıyla, G7-H7 açmalarında yer alan sekizgen
planlı mekânda ortaya çıkartılan geç döneme ait ocak, fotoğrafı çekildikten
sonra kaldırılmıştır. Daha sonra bu kısımda yürüttüğümüz kazı çalışmaları
sırasında kemerli bir praefurnium ortaya çıkarılmıştır. Tuğladan örülmüş olan
bu praefurnium, 365 cm. uzunluğunda, 83 cm. genişliğinde, 90 cm. derinliğindedir ve üzerinde muhtemelen kazanların oturtulduğu kare şeklinde bir alan
vardır (Resim: 4). Böylelikle Yegül’ün belirttiği gibi4 bu praefurniumun hypocaustu ısıtmanın yanında kazanları da ısıtmış olduğu anlaşılmıştır. Praefurniumun toprakla dolmuş iç kısmı temizlenerek ateşin nasıl yakıldığı ve arkasında
hizmetli koridoru olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte,
elde edilen bulgular bu konuya ışık tutacak nitelikte değildir.
Praefurniumun içinin temizlenme çalışmaları sırasında kırık vaziyette taştan, üzerinde bitkisel motiflerin olduğu, 27 cm. uzunluğa ve 17,5 cm. genişliğe
sahip bezemeli mimari bir parça ele geçirilmiştir. Ayrıca, bu çalışmalar sırasında, -84 cm. derinlikte yangın tabakasının olduğu gözlemlenmiştir.
Sekizgen planlı mekânın hemen arka kısmında yer alan G6 açmasında
-65 cm. derinlikte, hamamın güneydoğu köşe hattını belirleyen kesme blok
taşlardan örülmüş duvar kısmına ait kalıntılar ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca,
açmanın belli kısımlarında, -154 cm. derinlikte yangın tabakasının olduğu görülmüştür. -154 cm. derinlikte başlayan bu yangın tabakasının seviye inildikçe
yoğunlaşarak devam ettiği gözlemlenmiştir. -184 cm. derinlikte, oksitlenmiş
halde 1 adet sikkenin (Resim: 5) yanı sıra, -212 cm. derinlikte metal bir obje ele
geçirilmiştir. (Resim: 6). Önceki senelerde gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmala4

Fikret Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, Homer Kitabevi ve Yayıncılık, İstanbul, 2006,
s.100.
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rıyla açığa çıkardığımız hamamın en doğusunda yer alan, üstü taşlarla kapatılmış atık su kanalının G6 açmasında, -230 cm. derinlikte yine kuzey-güney
doğrultuda devam ettikten sonra batıya doğru kıvrıldığı görülmüştür (Resim:
7). Bu açmanın en doğu kısmında, -181 cm. derinlikte kuzey-güney doğrultuda uzanan bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Tamamı ile açığa çıkartılamayan bu duvar kalıntısı, muhtemelen hamamın doğu sınırını belirlemektedir.
L6 açmasında, -77 cm. derinlikte kireç ve yangın tabakasına, -90 cm. derinlikte ise, seramik parçalarına rastlanmıştır. Bunların yanı sıra, -170 cm. derinlikte oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait 1 adet sikke ele geçirilmiştir.
L6 açmasında tespit ettiğimiz temel kalıntılarının M6 açmasında da devam
ettiği görülmüştür. Bu açmanın batısında, -134 cm. derinlikte yangın tabakasına rastlanmıştır. Bu yangın tabakasının seviye inildikçe yoğunlaşarak devam ettiği ve -175 cm. derinlikte son bulduğu gözlemlenmiştir. Açmanın batı
kısmında -207 cm. derinlikte kırık mermer parçalarının yanı sıra, künk parçaları da ele geçirilmiştir. 2014 yılı kazı çalışmalarında, M7 açmasında açığa
çıkardığımız, doğu-batı doğrultusunda uzanan atık su kanalının bu açmada
da devam ettiği tespit edilmiştir. Burada yaptığımız çalışmalar neticesinde,
hamamın doğuda en son bu noktaya kadar uzandığı anlaşılmıştır.
Hamam yapısının batısında yürüttüğümüz kazı çalışmaları ise, H12, I12,
K12 ve G12 olarak adlandırdığımız 5x5 m. ölçülerindeki birbirinin devamı
olan açmalarda gerçekleştirilmiştir. Bu kısımda öncelikle, yüzey toprağının
akmasıyla frigidariuma dolan toprak yığını temizlenerek çalışmalara başlanmıştır.
K12 açmasının yüzey toprağı alınırken tahrip olmuş şekilde; uzunluğu 27
cm., genişliği ise, 19 cm. olan taştan bezemeli mimari bir parça ele geçmiştir.
H12 açmasının yüzey toprağı alınırken ise, Frig Dönemine tarihlenen bir seramik parçası bulunmuştur. Bu açmada, -340 cm. derinlikte yoğun şekilde
çatı kiremit parçalarına, -350 cm. derinliğine inildiğinde ise, yer yer yangın
tabakası izlerine rastlanmıştır. Bu yangın tabakasının, zemine kadar yoğun
şekilde devam ettiği ve bu zeminin çeşitli ölçülerdeki plaka taşlar ile eğimli
bir şekilde döşendiği görülmüştür. Böylelikle, açığa çıkarılan bu bölümün frigidariumun batısında yer alan uzantısı olduğu anlaşılmıştır. Burada, hamamın
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genel planına göre, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 236 cm. uzunluğa ve
18 cm. genişliğe sahip, doğuya doğru devam eden atık su kanalının olduğu
(Resim: 8) ve bu kanalın daha önce açığa çıkartılan frigidarum bölümündeki
atık su kanalıyla bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir.
I12 açmasında gerçekleştirildiğimiz çalışmalar sırasında, -375 cm. derinlikte oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait 1 adet sikke ele geçirilmiştir. Bu
açmanın doğusunda bulunan yıkıntı blok taşların ve dolgu toprağın kaldırılmasıyla birlikte, küçük bir havuz ortaya çıkarılmıştır. Frigidarumun havuzu
olduğu anlaşılan bu bölümün zemin kısmının çeşitli ölçülerdeki kesme plaka
taşlarla döşenmiş olduğu ve havuzun iç kısmının da sıvanmış olduğu görülmüştür (Resim: 9). Bu havuz, 3.25x3.06 cm. ölçülerine sahip olup, havuzun
frigidariumda bulunan atık su kanalıyla bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca bu açmada yürüttüğümüz çalışmalar sırasında açmanın batı kısmında, K12 açmasında açığa çıkardığımız atık su kanalının ve taş döşeli zeminin
devam ettiği görülmüştür. Bu kanalın, K12 ve I12 açmalarındaki uzunluğu
618 cm.dir. Belli bir yere kadar daralarak devam eden bu kanal, daha sonra genişlemektedir. Genişlediği kısımdaki eni 34 cm.dir. I12 açmasında da
devam eden bu kanalın içerisinde yaptığımız çalışmalar sırasında; seramik
parçaları, cam parçaları ve Bizans Dönemine ait olduğu anlaşılan oksitlenmiş
halde 2 adet sikke ele geçirilmiştir.
H12 açmasında, -115 cm. derinlikte yangın tabakası izlerine rastlanmış ve
bu yangın tabakasının bu seviyeden itibaren yoğunlaşarak devam ettiği görülmüştür. Bu açmada, yıkıntı blok taşın altında kalan toprak içerisinde, -300
cm. derinlikte oksitlenmiş halde Bizans Dönemine tarihlenen 2 adet sikke ele
geçirilmiştir. K12 açmasında gözlemlediğimiz yoğun çatı kiremidi parçalarının yanı sıra, yangın tabakasının bu açmada da aynı sevilerde devam ettiği
görülmüştür. Seviye inme çalışmalarımız sırasında günümüze ait çöp kalıntılarının -395 cm. derinlikte bile görülmesi tahribatın oldukça aşağılara kadar
uzandığını göstermektedir. Ayrıca, bu açmada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar
sırasında, iri kesme dikdörtgen taşlar üzerine oturtulmuş dikdörtgen formda
silmeli taşlarla sonlanan, hamamın batı sınırı olduğu anlaşılan bir duvar sırası
açığa çıkartılmıştır.
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G12 açmasında yaptığımız çalışmalar sırasında, -121 cm. derinlikten itibaren yoğun bir şekilde rastlanan seramik parçalarının, seviye inildikçe devam
ettiği görülmüştür. Açmanın güneydoğusunda, seramik parçalarının yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. -195 cm. derinlikte açmanın batı kesitinden güney yönüne doğru devam eden, 346 cm.lik kısmı açığa çıkartılan, daha geç dönemde
yapıldığı anlaşılan pişmiş topraktan yapılmış bir künk sistemi, -200 cm. derinlikte ise, 190 cm.lik kısmı açığa çıkartılan aynı şekilde ikinci bir künk sistemi tespit edilmiştir. Burada yaptığımız çalışmalar neticesinde hamamın batı
sınırına dair önemli verilere ulaşılmış olmakla birlikte, bu yönde hamamın
tam olarak nereye kadar uzandığının anlaşılabilmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir.
II. Bizans Kilisesi (Plan: 2 ve Resim: 10)
Üç apsisli, üç nefli ve doğu-batı doğrultusunda uzanan Bizans kilisesinin
kalıntılarının bulunduğu alanda, öncelikle temizlik ve düzenleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, kamulaştırma sorunu nedeniyle sadece
batı yönündeki M9 ve L10 olarak adlandırdığımız 5x5 m. ölçülerindeki açmalarda kazı çalışmaları yürütülebilmiştir.
Kilisenin batı tarafındaki kesitler, eğimden dolayı yüzeydeki toprağın aşağıya doğru akması ve henüz kamulaştırılmamış bir evin atık sularının buraya yönlendirilmesi neticesinde bozulduğu ve açılan kısmın böylelikle akıntı
toprak yığını ile dolması nedeniyle bu yönde kazı çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte, orta nefle güney nef arasında bulunan moloz taşlarla örülmüş
günümüze ait duvar kalıntısı, açığa çıkardığımız alanla ilgili olarak tehlike
oluşturduğu için kaldırılmıştır. Böylelikle, bu duvar kalıntısının zeminde bulunan mermer döşemeye, yani opus sectileye zarar verme olasılığı önlenmiştir.
Kilisenin orta nefinin batısında gerçekleştirdiğimiz kesitleri düzeltme
ve yüzeyden akan toprağın temizlenmesi çalışmaları sırasında, 119x58 cm.
ölçülerinde ve üzerinde 4 satır Grekçe yazıtın yer aldığı kesme bir blok taş
bulunmuştur (Resim: 11). Orta nef ile güney nef arasında yer alan kısımda
gerçekleştirilen benzer çalışmalar sırasında da mozaik parçalarına ve bitkisel
bezemeli mimari bir blok parçasına rastlanmıştır.
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M9 açmasında, kuzey nef ile orta nef arasında bulunan taşıyıcı ayağın yakınında gerçekleştirilen dolgu toprağın kaldırılması çalışmaları sırasında bir
sütun kaidesi ile, açmanın güneybatı yönünde, -115 cm. derinlikte, Osmanlı
Dönemine ait oldukça sağlam şekilde 1 adet pipo ele geçirilmiştir. Açmanın
kuzeydoğusunda, -175 cm. derinlikte yoğun bir şekilde yangın ve kireç tabakasına rastlanmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında, 39x23 cm. ölçülerinde,
21 cm. kalınlığında taştan bir kaidenin yanı sıra, açmanın doğusunda -198 cm.
derinlikte bir sütun kaide parçası bulunmuştur. -220 ve -242 cm. derinliklerde
ise, fresk parçalarına rastlanmıştır. Devam eden çalışmalarda, -245 cm. derinlikte 33x11 cm. ölçülerinde tahrip olmuş bir sütunce parçası ele geçirilmiştir.
Kuzey nefin dış duvar hattını açığa çıkarmak için, L10 olarak adlandırdığımız açmada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında, -150 cm. derinlikte oldukça tahrip olmuş bir sütun parçası, -180 cm. derinlikte ise, yivli bir mermer
parçası ortaya çıkarılmıştır. -183 cm. de ise, yangın tabakasına rastlanmıştır.
Seviye inme çalışmaları sırasında, -195 cm. derinlikte bir sütun parçası ile -197
cm. derinlikte oksitlenmiş halde bir adet Bizans Dönemine ait sikke bulunmuştur. Bunların yanı sıra, -205 cm. derinlikte 14x14 cm. ölçülerinde bir sütun
parçasının yanı sıra, 16x6 cm. ölçülerinde bir sütünce parçası ele geçmiştir.
Kilise alanında yaptığımız bu çalışmalarla batı yönde kazılacak en son
noktalara ulaşılmıştır. Bu yönde kazı çalışması yapılabilmesi için ivedilikle
kamulaştırma yapılması gerekmektedir.

III. Restorasyon Çalışmaları
2015 yılı kazı sezonunda başlayan restorasyon çalışmaları, özellikle hamam alanında gerçekleştirilmiştir.
Hamam yapısında çalışmalara öncelikle, taş duvarların, taş ve tuğla zemin
döşemelerinin toprak ve bitkilerden temizlenmesiyle başlanmıştır. Planlanan
çalışmalar kapsamında, öncelikle hamam yapısındaki taş duvar örgüsü arasındaki boşlukların uygun harçla doldurulması ve duvar örgüsünde kullanılan harçtan ayrılarak düşme tehlikesi arz eden taşların yerine oturtulması çalışmalarına ağırlık verilmiştir (Resim: 12). Bu çalışmaların yanı sıra, caldarium
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kısmında bulunan tuğla ayaklar uygun malzeme kullanılarak sağlamlaştırılmıştır (Resim: 13). Bu çalışmalar gerçekleştirildikten sonra da tuğla ayakların
tamamı; jeotekstil, kum ve çakıl ile kapatılarak koruma altına alınmıştır.
Kilise alanında bulunan bazı mimari blok taşlarda çevresel faktörlerden
dolayı kırılmaların olduğu görülmüştür. Bu yüzden, bu mimari blok taşlar
uygun malzeme kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Kilise alanında bulunan zemin döşeme ise, insan ve çevre faktörlerinden etkilenmemesi için kapatılmış
ve etrafı şeritle çevrilerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca, daha önceden tarafımızdan koruma altına alınarak üstü kapatılan freskin bulunduğu kısım,
Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden
gelen uzman restoratörce doğal şartlardan olabildiğince etkilenmemesini sağlayacak şekilde yeniden örtülerek zarar görmesi önlenmeye çalışılmıştır.
2015 yılı kazı sezonunda hamam ve kilise alanlarında gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarla her iki yapının planına dair önemli verilere ulaşılmıştır.
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Plan 1: Hamam.
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Plan 2: Kilise.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6

Resim: 7

327

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12

Resim: 13
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NİF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ:
2015 YILI KAZISI
Elif Tül TULUNAY et alii*
İzmir ili Nif Dağı Kazısı 2015 yılı arazi çalışmalarımız, 20 Temmuz - 15 Eylül
2015 tarihlerinde Karamattepe, Ballıcaoluk ve Başpınar mevkilerinde1 gerçekleştirilmiştir. Kazımıza sağlanan olanaklara ve özverili çalışmalarıyla katkıda
bulunanlara içten teşekkür ederim2.
*

1

2

Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik
Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 34134 Lâleli - İstanbul/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ, İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler Yüksek Okulu El Sanatları
Bölümü, Seramik, Cam ve Çinicilik Programı, Tepecik Yerleşkesi 34537 Büyükçekmece / İstanbul/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ, Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Rahva Yerleşkesi 13000 Bitlis/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Daniş BAYKAN, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Balkan Yerleşkesi 22100 Edirne/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Müjde PEKER, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik
Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 34134 Lâleli - İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü 58180 Sivas/TÜRKİYE.
Dr. Selma GÜN, Kiefernweg 2a 51503 Rösrath / ALMANYA.
Öğr. Gör. Ceren BAYKAN (M.A.), Trakya Üniversitesi, ETBMYO Mimari Restorasyon Programı Sarayiçi Yerleşkesi 22100 Edirne/TÜRKİYE.
Mustafa BİLGİN (M.A.), Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Kınıklı Yerleşkesi 20000 Denizli/TÜRKİYE.
İzmir (Smyrna) Körfezinin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak
sınırları çevresinde konumlanan NİF (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve nekropolis alanlarını gösteren haritalar için bkz. Tulunay 2012b, s. 81 ve s. 94 Resim: 1 a - b; Tulunay
2009, s. 422 Resim: 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim: 1 ve Tulunay 2006, s. 195 Resim: 1 (Tulunay
2016, s. 383 Dpn.1; 2015a, s. 695 Dpn.1; Tulunay 2014, s. 343 Dpn.1; Tulunay 2013, s. 233 Dpn.1;
Tulunay 2012a, s. 147 Dpn.1; Tulunay 2011, s. 405 Dpn.1).
Bölge tarihi ve ölü gömme gelenekleri açısından büyük önem taşıyan Dağkızılca Nekropolisi’nde,
2015 yılında özel arazide çalışılmaması önerisi doğrultusunda araştırma ve kazı yapılmamıştır.
Bu alanda kamulaştırma biran önce gerçekleştirilerek, jeofizik araştırma ve kazıya devam edilmesi gerekmektedir.
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KARAMATTEPE
Elif Tül TULUNAY
Nif Dağı’nda 2015 yılının ilk kazı çalışmalarına, geçen yıllardaki gibi, yine
Karamattepe Arkaik Yerleşim / Hellenistik Nekropolis alanında başlanmıştır. Kazı öncesinde, geçen yıl jeotekstil örtülerek koruma altına alınan kalınT. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2015
/ 94949537-160.01.01 (35) - 123477 tarih / sayılı izni ve 24.06.2015 / 94949537-160.01.01.(35) 123471 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi; İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi’nin, “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Mevkilerindeki Antik ve
Orta Çağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi - 2015” (E. T. Tulunay / İÜ BAP Proje Nu. 51286)
ile “Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimi Araştırma ve Plan Çizimi Projesi - 2015 (M. Peker / İÜ
BAP Proje Nu. 54371) başlıklı Projelerimizi (işçi parası hariç) desteklemesi; Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın kazımıza çıkardığı ödenek ve İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın görev izni için
çok teşekkür ederiz. 2015 çalışmalarımızı yürüten ve buluntularımızı değerlendiren bilimsel
ekibimizde ondört Üniversitemizden toplam 58 kişi görev almış; ayrıca sosyal etkinliklerimize
4 eğitmen ve 1 keman sanatçısı katılmıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Proje
ve Kazı Başkanı) - İÜ; Yrd. Doç. Dr. Müjde Peker (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Doç. Dr. Daniş Baykan
(Metal Eserler Uzmanı) - TÜ; Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Nümismat) - AKÜ; Dr. Selma Gün
(Mimarî Uzmanı); Arş. Gör. İpek Dağlı Dinçer (M.A.) - İÜ; Mustafa Bilgin (M.A. Keramik Uzmanı)
- PAÜ; Zehra Ceylancı - SÜ; Engin Kekeç - İÜ; Eylem Şevik - MSGSÜ; Sanat Tarihçileri: Prof. Dr.
Üzlifat Özgümüş (Cam Uzmanı) - İÜ; Öğr. Gör. Meltem (Erdul) Mergen (Kiremit Uzmanı) - DEÜ;
Koruma-Onarım Uzmanı: Öğr. Gör. Ceren Baykan (M.A.) - TÜ; Mimarlar: Ülkü Demir - MSGSÜ;
Pınar Geçkili - İTÜ; Hazal Türkmen - İTÜ; Jeodezi (Harita) Mühendisleri: Kadir Can Öncül; Okan
Özege; Jeodezi (Harita)Teknikerleri: Fatih Gürbüz; Mert Özger; Jeofizik Mühendisleri: Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç - BEÜ; Yrd. Doç. Dr. Özcan Bektaş - CÜ; Önder Öksüztepe - CÜ; Emin Kutay
İnangu - CÜ; Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanları: Doç. Dr. Ercan Arıcan - İÜ; Arş. Gör. Utku
Can Atılgan (M.A.) - BEÜN; Arş. Gör. Nefize Ezgi Altınışık - İÜ; Dilan Bal - İÜ; Berceste Balcı
- İÜ; Can Veysel Şoroğlu - İÜ; Burcu Yılmaz - İÜ; Hititolog: Hasan Peker - İÜ; Öğrenciler: Büşra
Acar - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Hasret Cem Arslan - İÜ Klâsik Arkeoloji; Neslihan Aydoğan İTÜ Mimarlık; Yasemin Aynacıoğlu -PAÜ Klâsik Arkeoloji; Büşra Balaban - İTÜ Mimarlık; Gözde
Balaz - TÜ Koruma ve Onarım; Selenay Çetinkaya - TÜ Koruma ve Onarım; Sergen Demirci - İÜ
Klâsik Arkeoloji; Yeşim Düşmez - TÜ Koruma ve Onarım; Mert Zafer Kara - İTÜ Mimarlık; Hasan
Ağa Agâh Han Kaya- İÜ Klâsik Arkeoloji; İrem Buse Kır - TÜ Koruma ve Onarım; Kübra Kırman
- MAKÜ Paleoantropoloji; Fırat Oğuzhan Kurt - TÜ Klâsik Arkeoloji; Çağla Mozakoğlu - İÜ Klâsik
Arkeoloji; Dilara Nitelik - İTÜ Mimarlık; Buket Şahin - İÜ Klâsik Arkeoloji; Özgür Emrah Şahin MAKÜ Klâsik Arkeoloji; Aleyna Şan - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Hande Tunç - İTÜ Mimarlık; Şizen
Türkal - YTÜ Mimarlık; Hacı Yağuzluk - TÜ Klâsik Arkeoloji; Özge Yalnız - İTÜ Mimarlık; Ömer
Yer - OKANÜ Mimarlık; Kübra Nur Yılmaz - İÜ Klâsik Arkeoloji ve Bakanlık Temsilcisi: Avni Selim
Sağlam - İzmir Arkeoloji Müzesi Klâsik Arkeolog ile Okçuluk Antrenörü: Aysel Babagür; Resim:
Eğitmenleri: Dr. Füsun Selen Bilginer; Saadet İvecen; Tasarım-Kalıplama-Dikiş Eğitmeni: Emel
Gürcaner ve Keman Sanatçısı-Arkeolog: Aylin Özen.
Kazımıza sağlanan olanaklara, ekibimizin özveriyle çalışan üyelerine, Bakanlık temsilcimize,
etkinliklerimize katılan herkese, özellikle kazımızı ziyaret eden ve bize çok yardımcı olan
başta İzmir Valisi Sayın Mustafa Toprak olmak üzere, Torbalı ve Kemalpaşa Kaymakamları
ile İlçe Jandarma Komutanlarına, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü’ne, Torbalı Belediyesi
Danışmanlarına ve ilgili çalışma arkadaşlarına, içten teşekkür ederiz.
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tılar açılmış, arazi temizlenmiş, harita mühendisleri tarafından Total Station
ile memleket koordinat sistemine uygun karelaj araziye uygulandıktan sonra
manyetik ve yer radarı (GPR) ölçümleriyle, jeofizik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu arada öğrencilere de Nivo kullanımı öğretilmiştir.
2015 yılında Karamattepe’de, kazı alanının, güneydoğu kesimindeki 5
plankarede, toplam 14 açmada (AA 31 d, AA 32 a, AA 32 d, AA 33 a, AA 33 d,
AA 35 b, AA 35 c, AA 35 d, Z 34 b, Z 34 c, Z 34 d, Z 35 a, Z 35 b, Z 35 c) kazı ve
37 plankarede (T 31, U 31, AB 31, AC 31, AD 31, AE 31, T 32, U 32, V 32, Y 32,
Z 32, AB 32, AC 32, AD 32, AE 32, T 33, U 33, V 33, Y 33, Z 33, AA 33, AB 33,
AC 33, AD 33, U 34, V 34, Y 34, AA 34, AB 34, AC 34, AD 34, AE 24, AA 35, AB
35, AC 35, AD 35 ve AE 35) jeofizik araştırma yapılmıştır. Kazı sonunda alanın
plan çizimi tamamlanmış ve hava fotoğrafı çekilmiştir (Resim: 1a).
2015 yılının kayda değer bulguları arasında, geçen yıl bir kısmı kazılabilen
AA 35 a - AA 35 b açmaları sınırındaki Fırın III (Resim: 1 a, Resim: 2 a, Resim:
1 e ve Resim: 2 b) ile bunun kuzey doğrultusunda AA 33 d açmasında ortaya
çıkan Fırın IV (Resim: 1 a, Resim: 2 a, Resim: 1 d ve Resim: 2 c) ve AA 34 a AA 33 d açmaları sınırında yer alan bothros başta gelir (Resim: 1 a, Resim: 2 d).
Fırın III, 2011 yılında çıkan “Fırın I” (Resim: 1 b) ve 2012 yılında bulunan
“Fırın II” (Resim: 1 c) ile 2015’te tespit edilen “Fırın IV”ten (Resim: 1 d) oldukça farklıdır. Boyut olarak diğer üçünden daha büyük, malzeme olarak, diğerlerinin aksine hem moloz taş örgülü hem de farklı renk ve dokuda çamur sıvalı
ve orta desteklidir (Resim: 1 e ve 2 b). Bu fırının da diğerleri gibi metalürjik
faaliyetlerde kullanıldığı varsayılmaktadır. Nif Dağı Kazısı metal buluntularını ve fırınları Doç. Dr. Daniş Baykan çalışmakta ve yayınlamaktadır (Bkz.
aşğ. Metal Buluntular ve Metalürji Fırınları).
AA 35 d - AA 35 c açmalarında, Fırın III’ün hemen güneyinde, içinden ölü
hediyesi çıkmayan, Karamattepe kronolojisi koşutunda Hellenistik Döneme
ait bir inhumasyon mezar (KM 19) da bulunmuştur (Resim: 2 a ve Resim: 2 e):
KM 19: AA 35 d açmasının kuzeydoğu köşesinde, üzerinde kapak taşı bulunmayan, doğu-batı yönelimli, kepire oyulmuş, uzun ve kısa yan yüzeyleri
yassı taşlarla takviye edilmiş, hafif kavisli uzun dörtgen formlu bir mezardır
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(Resim: 2 a ve Resim: 2 e). Uzunluğu 1.82, iç genişliği 37 - 42; yüksekliği 38 cm.
olan mezardan, in situ konumda iyi korunagelmiş, erişkin bir kadın iskeleti
yanı sıra bebek bireye ait olduğu düşünülen kemik parçaları da çıkmıştır. Bireyin cinsiyeti, coxae (kalça) kemiğinin sciatic notch bölümü ve mandibula mental çıkıntısına bakılarak tayin edilmiştir. Mezardan, bir adet sol canine (köpek
dişi) DNA izolasyonu için alınmıştır.
Bothros: 2014’te AA 34 a açmasının kuzeydoğu köşesinde bir kısmı kazılabilmiş olan ve büyük bölümü AA 33 d açmasının güneydoğusunda
yer alan derin bothros, 2015 yılında tamamen temizlenmiştir (Resim: 2 d).
Karamattepe’nin Geç Geometrik Dönem yapılarıyla ilişkilendirilebilecek
önemli bir buluntu konteksti olan bothros malzemesi içinde, döneminin form
repertuvarı hakkında fikir verebilecek 400’e yakın parça keramik tespit edilmiş ve uzman Mustafa Bilgin (M.A.) tarafından çizilip değerlendirilmiştir
(bkz. aşğ. Keramik).

Keramik
Mustafa BİLGİN
Geometrik / Arkaik Keramik Buluntuları: Karamattepe 2015 kazı sezonunda bulunan keramik, yerleşmenin en erken tabakaları için belirleyici nitelikte örneklere ulaşılmasını sağlamıştır. Bir kotyleye ait gövde parçasının
(NİF.15.K.70), dış yüzeyinde, ikili bant sırası ile sınırlı dar bir bezeme frizine,
ters-düz gelecek şekilde yerleştirilmiş, birbirini takip eden meander motifi
işlenmiştir. Bunun hemen üstünde ise dikey çizgi kümeleri ve olasılıkla bir
kelebek motifinin sol alt köşesi görülebilmektedir (Resim: 3 a).
Karamattepe için karakteristik sayılabilecek “kuşlu kotyle” parçaları da
(NİF.15.K.14, NİF.15.K.71) tespit edilmiştir. NİF.15.K.14 numaralı örneğin
(Resim: 3 b) üst bölümünde, ikili çizgi kümeleri arasında, bir su kuşunun uzun
gagası ile gövdesi kısmen korunmuştur. Yan metopta ise iç içe baklava dilimi
bezemesi yapılmış, içteki baklava kafes şeklinde taranmıştır. NİF.15.K.71 numaralı parçada (Resim: 3 c) ise tek metop içinde baklava dilimi yer alır.
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Geç Geometrik krater (Resim: 3 d) ve dinos parçaları da en erken yapı evresinde kullanılmış olmalıdır. NİF.15.K.191 buluntu numaralı dinos parçası
(Resim: 3 e), tipoloji ve bezeme yönünden geçmiş yıllarda saptanan örneklere benzer, ancak aşınma nedeniyle üzerindeki geometrik motifler kesin
tanımlanamamaktadır. NİF.15.K.258 numaralı dinos parçası (Resim: 3 f) ise
özellikle gri hamurlu ve astarlı olmasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır ve
Karamattepe’nin gri keramik repertuvarı için yeni bir tespittir.
Özellikle M.Ö. 7. yy. ilk yarısında yaygın olan skyphoi, hafifçe dışarı çekik ya da düz kenarlı olup gövdesi dibe doğru daralan bir yapıya sahiptir.
Dış yüzeyi genellikle dikey-dalgalı çizgi kümeleriyle bezenmiştir (Resim: 4
a). Genellikle içki kadehi olarak kullanılan ve ağız çapları 12 cm. ile 20 cm.
arasında değişen bu kapların, ağız çapı 30 cm.ye ulaşan örneklerini, daha çok
skyphos-krater olarak tanımlamak gerekir; çünkü bunlar karıştırma kabı işlevinde kullanılmış olmalıdır.
Dirsekli bir kâse parçasının da dış bezemesi, Karamattepe’de bugüne kadar görülmeyen bir örnektir. Geçmiş yıllarda bulunan ve M.Ö.7. yy.ın ilk yarısına tarihlendirilen bu tip kâselerin dış yüzeyinde, dikey çizgi kümeleri ile
ters-düz sırayla yapılmış içi taralı üçgen motifleri saptanmıştır. 2015 örneğinde (NİF.15.K.126) ise, ağız kenarından dirseğe kadar, yan yana birbirini takip
eden tek merkezli iç içe yarım daireler frizi yer almaktadır (Resim: 4 b). Bu
parçada, olasılıkla tamirat için, ağız kenarının hemen altına açılmış bir delik
mevcuttur.
Ağız parçaları (Resim: 4 c ve Resim: 4 d) bulunan ve M.Ö.650 - 550 yıllarına tarihlendirilen ticari amphora grubu, Batı Anadolu’daki bu dağlık yerleşimin kıyı Ege ve adalarla olan ticari bağlantılarını anlamamızı sağlamaktadır.
Karamattepe’de son yıllarda tespit edilen keramik gruplarından birini de
pişirme çömlekleri oluşturmaktadır. Kontekst buluntularına göre Geç Geometrik / Arkaik Dönem boyunca kullanılan bu kapların, hamurları kaba ve
iri taneli, çekirdekleri karbonizasyona uğramış ve yüzeyleri pürüzlüdür. 2015
yılına kadar bu gruba ait ağız ya da dip parçaları bulunmuştu; ancak 2015’te
tam profil veren bir örnek tespit edilmiştir (NİF.15.K.306 a-b). Tek kulplu,
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dışa doğru açılan ağız kenarlı, aşağı doğu hafifçe uzatılmış küresel gövdeli
ve düz dipli çömlek kısmen tamamlanabilmiş, çizim üzerinde tam profili çıkartılmıştır (Resim: 4 e). Ağız kenarının hemen altından başlayan şerit kesitli
dikey kulpu, gövdesinin üzerine oturmaktadır. Herhangi bir kontekste bağlı
olmayan çömlek, benzerlerine göre M.Ö.7.y.yıla aittir.
Geç Geometrik Döneme ait bothros malzemesi içinde, 2015 yılında tespit
edilen parçalardan birkaçı birleştirilerek ortaya çıkan, gövdelerinin alt yarısına kadar kısmen korunabilmiş derin çentikli kotylai, başlıca karakteristik
örneklerdir (NİF.15.K.198-NİF.15.K.194). Her iki örneğin benzer profilleri ve
gövdelerinin üst kısımlarının bezemeli olması ortak özellikleridir. Gövdenin
alt bölümü ve her iki kulpun çevresi boyanarak, kulplar arasında kırmızıkahverengi iki sıra ana bezeme frizi oluşturulmuş ilk örnekte (Resim: 5 a), üst
friz kendi içinde ikili dikey çizgi kümeleriyle dar metoplara ayrılmış, içlerine
diklemesine “M” ile içte kalanı taralı iç içe baklava dilimi motifleri işlenmiştir.
Alt friz üst frize oranla daha dar olup, ikili üçlü dikey çizgilerle, içlerine kelebek motifi yerleştirilmiş metoplara ayrılmıştır. İkinci kotyle örneği (Resim: 5
b), açık kahverengi bezemelidir. Ancak bu parçanın bezemeleri fazla aşındığı
için diğer örneğe oranla daha az yorumlanabilmiştir.
Bothrosta tespit edilen iki parça, özellikle formları açısından, bu güne kadar benzerleri bulunmadığı için önemli bir yere sahiptir (Resim: 6 a ve Resim:
6 b). Her iki örnek de tek kulplu testiye ait, ağız kenarı ve boyun parçalarıdır.
NİF.15.K.202 buluntu numaralı parçanın (Resim: 6 a) ağız bölümü dışa doğru
çekilerek kenarı halka formunda yapılmıştır. Alta doğru daralan boyun hemen omuz üzerinden kırılmıştır. Boyunda, kenarı ikili dikey çizgi kümesiyle
sınırlanan, içine koyu kahverengi boyayla dama tahtası motifi işlenmiş bezeme paneli oluşturulmuştur. NİF.15.K.100 buluntu numaralı parça (Resim:
6 b), dışa çekik ağız kenarlı, boyun bölümü hafifçe alta doğru daralan tek
kulplu bir testiye aittir. Bezemenin uygulandığı alan, önceki örnekle benzer
özelliklere sahiptir. Ancak boyundaki panelde farklı bir bezeme kullanılmıştır. Dikey kalın bir çizgi ile sınırlandırılan panel içine üçgen ve baklava diliminden oluşan geometrik şekiller yapılmıştır.
Bothrostan çıkan, yüzeyi tanımlanamayacak şekilde aşınan, testi (Resim: 6
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c) ve amphora parçaları, sığ kâse (Resim: 6 d), fincan ve pişirme çömlekleri de
dönemin keramik repertuvarı hakkında fikir vermektedir.
Erken Hellenistik Dönem Keramik Buluntuları: 2015 yılı kazısında, Karamattepe Nekropolisi’nde, herhangi bir mezarla ilişkilendirilen eser tespit edilememiştir. Ancak kaçak kazılar ya da tarımsal faaliyetler sonucu tahrip edilen
mezarlara ait çok sayıda keramik parçası ele geçirilmiştir. Mezar hediyelerine
ait bu örnekler, yine Attik keramik ve bölgesel özellikte keramik olmak üzere
iki gruba ayrılmaktadır.
Attik Keramik: Genellikle iyi arıtılmış açık kırmızı hamurlu, siyah parlak
astarlı olup, Karamattepe Nekropolisi’nin ithal vazoları arasında değerlendirilebilir. 2015 yılında bu grup içinde en fazla, kantharos (Resim: 7 a), içe dönük kenarlı kâse (Resim: 7 b), dışa dönük kenarlı kâse ve sosluk (Resim: 7
c) formlarına ait parçalar bulunmuştur. Bu örnekler, Hellenistik Dönemin en
erken safhasına (M.Ö.325-275) tarihlendirilmekte olup, bu özelliği ile Klâsik
Dönem’den Hellenistik Döneme geçiş safhasını en iyi yansıtan buluntulardır.
Bölgesel Özellikte Keramik: Karamattepe’de Attik formların taklit edildiği,
bölgesel özellikler gösteren keramik de görülmektedir. Bu buluntuların hamurları genellikle yoğun gümüş mika, mineral katkılı, ince kumlu, sık dokulu
ve yumuşak hamurludur. Dış yüzeyleri kırmızı, kahverengi ve siyah tonlarında yalın astarlı ya da akıtma boya bezemelidir. Ayrıca, gri hamurlu, siyah mat
astarlı örnekler de görülmektedir. Attik Keramik gibi Hellenistik Dönem’in
erken safhasına ait bu örnekler de geçiş sürecini temsil eden önemli bir gruptur. Özensiz işçilikten dolayı yüzeyi oldukça aşınmış ve astarı dökülmüş içe
dönük kenarlı kâseler (Resim: 7 d) ile kandil parçaları (Resim: 7 e) başlıca
örneklerdir.
Karamettepe Nekropolisi’nde 2015 yılında yapılan çalışmalarda tespit edilen en farklı buluntu bir thymiaterion parçasıdır (Resim: 7 f). Ele geçen parçaların yapıştırılmasıyla tütsü yakılan kâse bölümünün bir kısmı, ayak bölümünün ise hemen başlangıcı ortaya çıkartılabilmiştir. Ağız kısmı çok az korunmuş tütsü kabının bu bölümü belirgin şekilde dışa çekilerek bir kapak yuvası
oluşturulmuş, kenarı ise alta ve üste doğru kalınlaştırılmıştır. Tütsü haznesi
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alta doğru hafifçe daralarak düz bir tondo ile sonlandırılmış, silindirik formlu
ayak bölümüne geçiş ise tek kademeli çıkıntılı bir profille sağlanmıştır. Astarının tamamı aşınmış açık devetüyü hamuru, yoğun mikalı ve tozan yapıdadır. Özellikle ağız kenarı profili M.Ö. 4. yy. sonu, M.Ö.3. yy. başlarına
tarihlendirilen amphora ve hydria formlarına benzemektedir.
Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER
2015 yılında Karamattepe’de 22 adet bronz sikke ele geçmiştir. Bunlardan
yedisi III. Aleksandros ve III. Philippos dönemlerine tarihlenen Makedon kralî
darplarıdır (S.15.3, S.15.4, S.15.9, S.15.12, S.15.13, S.15.22, S.15.26). Ön yüzünde Herakles başı, arka yüzünde lobut ve sadak yer alan sikke (S.15.9) dışındaki diğer Makedon darpları “anonim” olarak adlandırılan gruba dâhildirler.
Bu sikkelerin ön yüzlerinde kalkan, arka yüzlerinde miğfer yer alır. Diğer 15
sikke ise 8 farklı kentin bronz darplarından oluşmaktadır: 6 sikke Ephesos
(S.15,7, S.15.14, S.15.19, S.15.20, S.15.21, S.15.23); 3 sikke Kolophon (S.15,1,
S.15,6, S.15.24) ve 1’er sikke Elaia (S.15.27), Rhodos (S.15.25), Magnesia am
Maiandros (S.15.8), Khios (S.15.2), Smyrna (S.15.10) ve Miletos (S.15.5) adına
basılmıştır. M.Ö.3.y.yıla tarihlendirilen Smyrna sikkesi dışında diğer hepsi
M.Ö.4.y.yıla aittir.
Ön yüzünde Tykhe başı, arka yüzünde buhurdanlık bulunan Smyrna
sikkesinin (Resim: 8 d), arka yüzünden anlaşıldığı üzere, M.Ö. 4.y.yıla ait bir
Makedon sikkesi üzerine sürfrap oluşu dikkat çekicidir; çapı 1,3 cm, ağırlığı
1,95 gr.’dır. Ön yüzde sağa dönük Herakles başı, arka yüzde lobut ve sadak,
altta meşale yer alan Makedon Krallığı darbının (S.15.9) çapı 2 cm., ağırlığı 5,8
gr.’dır (Resim: 8 a). Magnesia am Maiandros sikkesinin (S.15.8) ön yüzünde
sağa atlı, arka yüzünde sola boğa vardır (Resim: 8 b); çapı 1,8 cm, ağırlığı 6,2
gr.’dır. Kolophon sikkelerinde ön yüzde Apollon başı sağa, arka yüzde at protomu sağa ve KO lejantı yer alır. Örnek sikkenin (S.15.24) çapı 1,5 cm, ağırlığı
1,8 gr.dır (Resim: 8 c).
2015 Karamattepe sikke buluntuları, çeşitliliğiyle geçen yıllarda olduğu
gibi yöredeki sikke dolaşımına ışık tutmaktadır.
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Metal Buluntular ve Metalürji Fırınları
Daniş BAYKAN
2015 yılında Karamattepe’de 36 adet demir (24 Tip 1+ 10 Tip 2 + 1 Tip 3 + 1
Tip 4) ve 2 adet bronz (1 Tip 5 +1 Tip 7) olmak üzere toplam 38 adet ok ucu bulunmuştur. 2006 yılından beri Karamattepe kazısında bulunan ok ucu sayısı,
2015 yılında 420’si demir, 14’ü bronz olmak üzere toplamda 434 adede ulaşmıştır. Karamattepe örnekleri, ok uçlarının, şimdiye dek bilinen kronolojisini
ve tipolojisini değiştirecek nitelikte veriler sunmaktadır.
Karamattepe 2015 bronz buluntuları arasındaki, AA 32 d açmasından çıkan M.15-9 numaralı tepesi yarım küre biçimli 7,4 cm. uzunluğundaki tepeli
iğne (Resim: 9 a); AA 35 d açmasında bulunan 4,4 cm uzunluğundaki M.15-41
numaralı Tip 7 ok ucu (Resim: 9 b) ile Z 35 b açmasında bulunan 3 cm uzunluğundaki M.15-46 numaralı Tip 5 ok ucu (Resim: 9 c) M.Ö. 6. yy. tarihlendirilmektedir.
Kalıba döküm tekniğinde üretilen, ovoid formlu ve henüz çapakları temizlenmemiş kurşun sapan tanelerinden bu yıl Karamattepe’de AA 35 d açmasında 2 adet (M.15-35: ağırlığı 37,40 gr ve uzunluğu 3,5 cm ve M.15-36: ağırlığı
35,90 gr ve uzunluğu 3,7 cm) ele geçmiştir (Resim: 9 d ve Resim: 9 e).
Karamattepe’de metalürjik faaliyetlere işaret eden cüruf ve işlenmesi tamamlanmamış yarı mamul metal buluntulardan bu sene de çıkmaya devam
etmiştir. Arkeo-metalürjiye ait üretim artıkları (kurşun döküm ve cüruf parçaları gibi); ana kayaca oyulmuş çeşitli boyut ve derinlikte çukurlar, kanallar,
dikme oyukları ve fırınlar ile birlikte irdelendiğinde, Karamattepe metal işliklerinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.
Önceki yıllarda tespit edilen, “Fırın I” ve “Fırın II” olarak adlandırdığımız
metalürji fırınlarından sonra 2015 yılında “Fırın III” ve “Fırın IV” kazılmıştır
(Resim: 1). “Fırın I” (Resim: 1 a ve Resim: 1 b) ve “Fırın II” (Resim: 1 a ve
Resim: 1 c) ile 2015’te tespit edilen “Fırın IV” (Resim: 1 a, Resim: 1 d, Resim:
2 a ve Resim: 2 c), tabanları çukursuz ve zemin seviyesinden açıklığa sahip,
tamamen çamurdan inşa edilmiş metalürji fırınlarıdır.
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2014 kazı sezonunda saptanarak 2015 yılında kazılan AA 33 a ve AA 35 b
açmalarındaki Fırın III (Resim: 1 a, Resim: 1 e, Resim: 2 a ve Resim: 2 b) ise,
diğer üçünden daha büyük boyutta, olasılıkla ısı yalıtımı amacıyla, ana kaya
içerisine çukur açılarak, iç yüzeyi hem kısmî moloz taş örgü hem de çamur
sıvayla inşa edilmiş olup, orta desteklidir. Yaklaşık 1 metrelik iç açıklığının 54
ilâ 64 cm.lik kısmını oluşturan, yaklaşık 40 cm. yüksekliğinde korunmuş bu
orta destek de taştan örülmüş ve yüzeyi, her hangi bir âlet kullanılmaksızın
yer yer, açıkça seçilebilen parmak izlerinden anlaşıldığı üzere, elle sıvanmıştır. Tümüyle çamurdan yapılmış diğer üç fırınınki ile Fırın III’ün sıvasında
kullanılan çamurun renk ve dokusu uyuşmamaktadır. Düzgün olmayan dairesel formlu Fırın III’ün dış çapı 1,33 ilâ 1,60 m. arasında değişmektedir. Bu
fırının da diğerleri gibi metalürji faaliyetlerinde kullanıldığı varsayıldığında,
Sardeis elektron işliğindeki orta destekli ayrıştırma fırınları ile benzerliği
açıktır.
Şimdiye kadar elde edilen bulgular ışığında, Karamattepe’de en az iki işlik
evresi olduğunu, ilk evrenin M.Ö. 7. yy. civarında, bronz döküm ve belki bakır ile gümüş metalürjisini kapsadığını; ikinci evrenin ise M.Ö. 546 sonrasında demir metalürjisi ve kurşun dökümünü içeren, Pers ordusuna mühimmat
yapım evresi olduğunu düşünmekteyiz.

Cam Buluntular
Üzlifat ÖZGÜMÜŞ
Karamattepe 2015 cam buluntuları arasında en ilgi çekici örnekler üretim
artıklarıdır. Yeşilin tonlarında cam akıntıları ve bir külçe parçası (Resim: 9
f) burada cam üretimi de olabileceğine işaret etmektedir. Döküm tekniği ile
yapılmış, yarım küre formlu, alt yüzü düzgün, sarımsı renkli aynı büyüklükte yüzük taşları (C.15.1 ve C.15.2 = çap 0,9 cm., yükseklik 0,45 cm.) da
bulunmuştur (Resim: 9 g ve Resim: 9 h ). Bunlar Hellenistik örneklere yakın
görünmektedir.

340

Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları
Ceren BAYKAN
2015’te Karamattepe’den ve bothros içinden çıkan çok sayıda keramik parçanın yüzey temizliği mekânik yöntemle gerçekleştirilmiştir. Parçalar yüzey
durumlarına göre değerlendirilerek temizlenmiş, ayrılmış ve birleşebilir parçalar yapıştırılmaya başlanmıştır. Fırın üstü buluntusu çok parçalı pişmiş toprak kiremitlerin temizliği tamamlanmış ve bunlar sağlamlaştırılarak yapıştırılmıştır.
Karamattepe’de ele geçirilen sikke, bronz iğne, bronz fibula, bronz ve demir çiviler, bronz ve demir ok uçları, kurşun sapan taneleri, kullanım amacı
belirsiz diğer metal parçalar ile cevher ve cüruf gibi malzeme ayırt edilmeksizin temizlenip koruma-onarımı yapılarak tasniflenmiştir.

BALLICAOLUK
Müjde PEKER
2015 yılında Ballıcaoluk Kalesi’nde T 18 d - T 19 a, U 18 a - U 18 d, Z 20 a
ve b, AC 25 b, AD 25 a ve d açmalarında çalışıldı.
T 19 ve T 18 plankareleri içinde yer alan yüksek kayalık önündeki mağaralar ve bunlara bitiştirilmiş duvarların çevresinde kısmî kazı yapıldı. Kayalığın
batısındaki mağaranın önünde, kaya zemininin düzlenerek kireçle sıvandığı,
kısmen korunagelen kısımlardan anlaşıldı. Zeminde bazı oturtma yuvaları/
kanallar ile kaya duvarında hatıl yuvaları ve bir niş gözlendi (Resim: 10 a).
U 18 a ile U 18 d açmaları sınırındaki, daha önce içinin kısmen kaçak olarak kazıldığı anlaşılan sarnıcın çapı 1,65 m., korunagelen derinliği 0,85 m. ölçüldü; çevresinde kayaya oyulmuş dörtgen (doğu) ve yuvarlak (kuzeydoğu)
birer yuva bulundu. Bunların sarnıcın içinden su çekmeye yarayan bir düzenek ya da üzerinin örtülmesiyle ilgili dikmelerin oturtulması için yapıldığı
düşünülebilir.
BOM 5: Z 20 a açmasında, 2014 yılında açığa çıkarılan mezarın (BOM 4)
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kuzeyinde, kiremit çatma basit toprak bir mezar (BOM 5) bulundu (Resim:
10 b). Uzunluğu 1,80 m., genişliği yaklaşık 0,40 m. olan doğu-batı doğrultulu
mezarın üzerindeki çatma kiremitlerden yalnızca kuzeydoğudakiler ile batı
(baş) ve doğu (ayak) tarafındakiler yerinde korunagelmiş olup, bunları desteklemek için dış kenarlarına taşlar konulmuştu (Resim: 10 d). İleri erişkin bir
erkek bireye ait iskelet, mezar tabanını oluşturan (Resim: 10 c) baş tarafında
yarım devamında iki büyük tam kiremit üzerinde yatar vaziyette bulundu
(Resim: 10 e). Mezarın içinden küçük buluntu ele geçmedi.
AC 25 b açmasının kuzeydoğu köşesinde, çok sayıda pithos parçası yanı
sıra bulunan çatı kiremidi ve bunların altındaki demir çivilerin, bir mutfak/
kiler/depo odasının ahşap çatısı ya da sundurmasına ait olduğu düşünülmektedir. Açmanın orta kesiminde, doğu tarafta yaklaşık 35-40 cm. çapında
pişmiş topraktan bir kavisle gözlenen ve zemininde dağılmış halde kırmızımsı pişmiş toprak bir tabakanın bulunduğu kısım, ilk değerlendirmelere göre
“fırın” olarak tanımlandı. “Fırın”ın üzerindeki dağılmış kırmızımsı toprak
içinde demir tozlarının bulunduğu anlaşıldı. Çevresinde seviye inildiğinde
devam etmediği görülen fırının yalnızca tabanının kısmen korunageldiği anlaşıldı. Açma içinde ve fırının yakınında demir cürufları bulundu.
Açmanın kuzeybatı tarafında henüz çalışılmayan AC 25 a açmasına doğru
ilerleyen kavisli bir duvar ve bunun altında basamaklandırılmış anakaya yüzeyi açığa çıkarıldı. Bunun hemen doğusunda, doğuya doğru köşe yapan kuzey-güney doğrultulu çift yüzlü bir duvar yer almaktadır. Duvar derzinden
toplanan keramik parçaları Erken Hellenistik Döneme tarihlendirilmektedir.
Söz konusu duvarların evrelerini ve birbirleriyle ilişkisini anlayabilmek için
gelecek sezon kuzey ve batısındaki açmaların da kazılması gerekmektedir.
Açma genelinde duvarlar yanı sıra bulunan Erken Hellenistik keramik parçaları, çatı kiremiti, sikke, ağırşak, tezgâh ağırlığı, figürin parçası, demir ok ucu
ve çiviler ile küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kemikler, bu alanın konut ve
işlik amacıyla kullanılmış olabileceğine işaret eder.
Geçen senelerde çalışılan AD 25 a ile AD 25 d açmaları arasında yüksek
kotta kalan kısımda seviye inildi. İki açma sınırında, oldukça tahrip olmuş bir
“fırın” kalıntısına daha rastlandı. Alt kısımda killi ve ince çakıllı, üstte kırmı-
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zımsı (yanmış?) toprak (muhtemelen taban seviyesi?) görülen “fırın” üzerindeki toprak içinde demir tozları olduğu saptandı.
2010 yılında kazısı yapılan, AB 26 ile AB 27 plankarelerinin kuzeyinde yer
alan ve düzlenerek oyuk ve kanallar açılıp muhtemelen işlik olarak kullanılmış alanın ot temizliği sonrasında mimari çizimi yapıldı. Z 20 a, AC 25 b,
AD 25 a ve AD 25 d açmalarında ortaya çıkarılan duvar ve mezarların üzeri
koruma amacıyla jeotekstil ile örtüldü. Çalışma alanlarının çevresi ikaz bandı
ile çevrildi.
Keramik
Mustafa BİLGİN
2015 yılında Ballıcaoluk’ta yapılan kazı çalışmalarında, Arkaik, Hellenistik
ve Geç Antik Çağın farklı safhalarına ait keramik parçaları ele geçmiş; fakat
Ballıcaoluk Yerleşmesi’nin, Karamattepe ile paralellik gösteren erken evrelerini temsil eden nitelikli bir parça bulunmamıştır. Her iki yerleşmede de şimdiye kadar Klâsik Döneme tarihlendirilen arkeolojik buluntu ele geçmemiştir.
Ballıcaoluk’ta, Hellenistik Dönem’den itibaren yerleşmenin tekrar kullanıldığını özellikle açık kırmızı hamurlu, siyah astarlı Attik Keramik parçaları
(M.Ö.3.y.yıl) kanıtlamaktadır. 2015 buluntuları arasında, içe dönük kenarlı
kâse, NİF.15.BO.38 ve NİF.15.BO.18 numaralı balık tabakları (Resim: 11 a),
kantharos ile dışa dönük kenarlı tabak formları dikkat çeker. Ballıcaoluk’ta
bölgesel özellikte keramik parçaları da ele geçmiştir. Bunlardan en belirleyici
olan, bir kantharosa ait NİF.15.BO.41 numaralı kaide parçasıdır (Resim: 11 b)
. Astarı tamamen aşınmış olan örnek, gerek hamuru gerekse astarı ile Attik
gruptan ayrılmaktadır. Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen yerel keramik
içinde diğer gruplar arasında, içe dönük kenarlı kâse ile krater parçaları da
tespit edilmiştir.
Ballıcaoluk Yerleşmesi’nin Geç Antik Çağ evresine (M.S.5.-7.y.yıl) tarihlendirilebilen buluntuları arasında, çömlek, amphora, pithos ve süzgeçli kâse
(Resim 11 c) gibi kaplara ait örnekler vardır. Bunlar, dönemin mutfak ve depolama kaplarını tanıtan önemli buluntulardır.
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Ballıcaoluk’ta yürütülen çalışmalarda, yerleşmenin dokumacılık teknolojisini açıklayabilecek tezgâh ağırlıkları da ele geçirilmiştir. Karamattepe görüldüğü gibi piramidal bir forma sahip iki örnek, Erken Hellenistik Dönem
içinde değerlendirilebilir.

Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER
Ballıcaoluk AC 25 b açmasında ikisi gümüş, dördü bronz toplam 6 adet
sikke ele geçirilmiştir. Ön yüzlerinde arı arka yüzlerinde karşılıklı iki geyik
protomu yer alan ve M.Ö. 4. yy. tarihlendirilen gümüş sikkeler (S.15.16 ve
S.15.18) Ephesos darbıdır. Diğer dört bronz sikkeden biri Pergamon Krallığına (S.15.15), diğer ikisi ise Samos (S.15.11) ve Smyrna (S.15.17) kentlerine
aittir.
Pergamon darbında ön yüzde sağa Athena başı, arka yüzde Nike görülür.
Samos sikkesinin ön yüzünde sola Hera başı arka yüzünde cepheden aslan
postu vardır. Bir sikke (S.15.28) kötü kondisyonundan dolayı tanımsız kategorisine ayrılmıştır.
Smyrna sikkesinin (Resim: 11 e) ön yüzünde sağa dönük bir baş, arka yüzünde sola oturan Homeros yer alır. Sikkenin çapı 2 cm., ağırlığı 8,45 gr.dır.
M.Ö.3.y.yıla tarihlendirilir.

Metal Buluntular
Daniş BAYKAN
Ballıcaoluk’ta, AC 25 b açmasında bulunan M.15-50 numaralı piramidal
formlu ve tepeden tek delikli olan kurşun tezgâh ağırlığı (372,35 gr., 7 cm.
uzunluğunda) olasılıkla Hellenistik Döneme aittir (Resim: 11 d).
2015’te 3 adet Tip 1 demir ok ucunun bulunmasıyla, Ballıcaoluk’tan gelen
toplam ok ucu sayısı 34 adede (30 demir + 4 bronz) ulaşmıştır.
Ballıcaoluk kazılarında da tıpkı Karamattepe’deki gibi cüruf ve işlenmesi
tamamlanmamış yarı mamül metal buluntulara rastlanması ve bazı işlik izle-
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ri nedeniyle burada da metalürji faaliyetleri yapıldığı düşünülmekteydi. Bu
yılki kazılarda rastlanılan fırın kalıntıları bu anlamda önem kazanmaktadır.
Cam
Üzlifat ÖZGÜMÜŞ
Ballıcaoluk buluntuları arasında yüzeyi bozulmuş sarı bir yüzük taşı ilginçtir. Dönemi hakkında yorum yapmak zordur. Diğer buluntular ise Bizans
döneminin üfleme tekniği ile yapılmış tipik örnekleridir. Soluk mavi bir kandil parçası son derece rafine bir örnektir (Resim: 11 f). Bardaklar önceki kazılarda bulunanlarla aynı özellikte, oliv renginde ve yay tabanlıdır.
Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları
Ceren BAYKAN
Ballıcaoluk’ta ele geçen demir çivi, ok ucu, kurşun tezgâh ağırlığı, kullanım amacı belirsiz diğer metal nesneler ile cevher ve cüruf gibi malzemeler
de dâhil olmak üzere tamamı koruma ve onarımları yapılarak tasniflenmiştir.
Ballıcaoluk’tan çok sayıda keramik parçasının yüzey temizliği mekânik
yöntem ile yapılmıştır. Parçalar durumlarına göre değerlendirilerek temizlenmiş ayrılmış ve birleşebilir parçalar yapıştırılmıştır.
BAŞPINAR
Daniş BAYKAN
Başpınar Bizans yapılarındaki kazı çalışmalarına, kamulaştırma işlemleri
ve koruma çatısı projesi hazırlıkları nedeniyle 2015 yılında da ara verilmiş,
fakat yapılar ve çevresi otlardan temizlenip, jeotekstiller kaldırıldıktan sonra,
önceki yıllarda sağlamlaştırılan sıvalar ile opus sectile döşeme kontrol edilerek
gerekli yerlere yeniden sağlamlaştırma ve korumaya yönelik uygulama yapılmış, hava fotoğrafları çekilmiştir (Resim: 12 a).
Bu arada, 2006-2008 yılları kazılarında Başpınar mevkiinde bulunan ve
korunmak üzere geçici olarak İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiş olan
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profilli ve süslemeli mimari taşların bir kısmı da (17 adet etütlük ve 30 adet
kayıtsız toplam 47 adet taş eser), özellikle sürdürülen “Başpınar Devşirme
Taş Envanteri” projesi kapsamında incelenmek ve kazı evi deposunda korunmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2012
tarih ve 91236 sayılı yazısı gereğince, 04.08.2015 tarihinde taş eserler seksiyonundan teslim alınmıştır.
Spolia tespit çalışmasıyla, devşirme malzemenin taş cinsi, nereden getirildiği, kaç farklı yapıya ait olduğu, ikinci kullanımı sırasında değişiklik (tıraşlama, kesme, oyuk-kenet oluşturma vb.) geçirip geçirmediği ve orijinal kullanımının hangi döneme ait olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır. Dr. Selma
Gün konuya ilişkin ayrıntılı bir makale hazırlanmaktadır (Krş. aşğ. Devşirme
Taş Envanteri).
Temizlik çalışmaları sırasında A yapısı doğu duvarının dışında açığa çıkan bir çatma kiremit mezar (BM 43) kazılmıştır (Resim: 12 b ve Resim: 12 c).
BM 43: Çatılmış kiremitlerle örtülü mezarın uzunluğu 220, eni 44 - 29 ve
derinliği 23 - 36 cm.dir. Batı-doğu yönelimli mezarda bulunan 180 cm. boyundaki iskelet in situ konumdadır; ancak doğal koşullar nedeniyle parçalanmış ve kötü korunagelmiştir. Çatma kiremitlerden biri kafatası ve gövdenin
üzerine düştüğü için kemikler kırılmış, kafatası ele geçirilememiştir. Coxae
kemiğinin sciatic notch bölümüne bakılarak bireyin cinsiyeti erkek olarak saptanmıştır. Diş aşınmaları ve kemiklerin durumuna göre birey orta erişkindir.
Mezar hediyesine rastlanmamıştır. 1 adet premolar (azı dişi) ve 1 adet canine
(köpek dişi) DNA izolasyonu için alınmıştır.
Başpınar genelinde, önceki yıllarda eksik kalan mimari çizimler, cephe rölöveleri ve plan kontrolleri yapılmıştır. Yapının tüm duvarları jeotekstil ile
kaplandıktan sonra iple bağlanmış, üzerine tuğla parçaları konulmuş ve tüm
alan güvenlik şeridi ile çevrilmiş ve kapatılmıştır.
Cam
Üzlifat ÖZGÜMÜŞ
2015’te Başpınar Bizans Dönemi tipik buluntularının devamı niteliğini ta-
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şıyan camlar ele geçmiştir. Özellikle pencere camları yoğundur. Bunlar ortası göbekli, kenarları katlanmış dairevi camların parçalarıdır. Yeşil renklerin
tonlarında kadeh sapları bulunmuştur. Çanak kısımları yoktur. Cam ipliği
bezemeli burma bilezik parçaları (Resim: 13 a) da buluntulara ilave edilebilir.
Başpınar camlarının en ilginç olanı kuş motifli bir kap parçasıdır (Resim:
13 b). Kahverengi cam üzerine çarkla kazıma tekniği ile uzun gagasını yukarı
doğru kaldırmış bir kuş figürü betimlenmiştir. M.S. 9. yy. ait Abbasi camları
ile yakından ilişkili ithal bir parça olduğunu söyleyebiliriz.

Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları
Ceren BAYKAN
Başpınar mevkiinden gelen sırlı keramik parçalarının yüzey temizliği lokal yöntemle gerçekleştirilmiştir. Parçalar yüzey durumlarına göre değerlendirilerek temizlenmiş, ayrılmış ve birleşebilenler yapıştırılmıştır (Resim: 14).
Başpınar buluntusu çok parçalı camların yüzeyinde gözlemlenen toprak
ve sedefli hastalık tabakası saf su - etil alkol karışımıyla lokal yöntemle temizlenmiştir.
Başpınar mevki B yapısının koruyucu jeotekstil örtüyle kapalı opus sectile
taban döşemesi kontrol ve belgeleme amacıyla açılmış, temizlenmiş, gerek
görülen yerler uygun malzeme ve teknikle sağlamlaştırılmıştır (Resim: 13 c,
Resim: 13 d ve Resim: 13 e). Opus sectile aynı şekilde koruyucu jeotekstil örtüyle kapatılarak koruma altına alınmıştır.

Devşirme Taş Envanteri
Selma GÜN
2015 yılında Başpınar yapılarında kullanılmış devşirme taş malzeme çalışmasına depoda ve arazide devam edilmiş, A yapısı duvarlarında – özellikle
apsisinde - genellikle büyük boyutlu devşirme yapı taşlarının, B ve C yapılarında ise küçük boyutlu yapı taşlarının tercih edildiği gözlemlenmiştir. Du-

347

var örgüsü içerisinde mermer parçalara ender rastlanmaktadır. Spolia da olsa
mermer değerli bir taş olması nedeniyle taban döşemesi, duvar kaplaması,
postament, sütun gibi görülen yerlerde kullanılmıştır. Özellikle lahit teknesi
yan duvarlarının eşik taşına veya mezar kapak taşına devşirildiği görülmektedir. Güney yarısı açılmış olan dış nartekste, iki noktada, batı duvar boyunca
mermer devşirme malzemeden bir oturma sırasının yer aldığını düşündüren
blok taşlar mevcuttur.
Başpınar’da kullanılan devşirme malzemenin farklı taş cinsleri ve mimari
elemanları, ayrıca lahit, mezar steli içermesi, bunların Erken Hellenistik ve
Roma Dönemi boyunca uzun yüzyıllar kullanılmış bir nekropolisten getirildiğini düşündürmektedir. Bu nekropolisin konumu bilinmemektedir; ancak
kilisenin yapı taşları, yakınlarda kaynak olarak kullanılabilecek bir nekropolis (ör. Dağkızılca) varken çok uzaklardan getirilmemiş olmalıdır.
Elif Tül TULUNAY
İzmir İli Nif Dağı Kazısı 2015 yılında onuncu sezonunu tamamlamıştır.
Karamattepe, Nif Dağı’nın Geç Geometrik, Arkaik ve Hellenistik Dönemdeki
yaşamına, ticaretine, arkeo-metalürjisine, işliklerine ve ölü gömme geleneklerine ilginç buluntularıyla ışık tutmaya devam etmektedir. Burada bulunan
dört fırın Batı Anadolu’da hem üretimi kanıtlamaları hem de tek ve erken
örnekler olmaları açısından çok önemlidir. Ballıcaoluk’ta da benzer fırınların,
işliklerin varlığı saptanmaktadır.
Başpınar’daki çift kiliseli Bizans yapı grubu, yayınlarımızla dünya arkeoloji literatüründe önemli bir yer kazanmıştır. Biran önce arazisinin kamulaştırılarak kazısının tamamlanmasıyla, hem mimari hem de inanç turizmi
açısından önemli bir ören yeri olması dileğimizdir.
Karamattepe’de 24.07.2015 tarihinde gün ışığına çıkan ve üzerine Eski Yunanca harfler (ΣΩ) kazınmış küçük bir Hellenistik keramik (kantharos) ağız
parçası ile 21.07.2011 tarihinde bulunmuş olan aynı forma ait ve yine yazıtlı (ΔΙΟΣ) benzer bir parça kırık kırığa birleştirilmiştir (Bkz. Resim: 7 a). Bu,
bizim hem kazı buluntusu malzemeye hâkimiyetimiz hem de kazı evimizdeki muntazam depolama ve belgeleme sistemimiz sayesinde gerçekleşmiştir.
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2015 sezonu bitiminde, tüm kazı alanları jeotekstil ile örtülerek koruma altına alınmıştır. İzmir İli Nif Dağı Kazısı’nın nice on yıllara erişmesi dileğiyle,
başlangıcından beri bu çalışmaya emek veren herkese içten teşekkür ederim.
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Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe: 2015 hava fotoğrafı ve fırınlar.

Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe: 2015 hava fotoğrafı, Fırın III, Fırın IV, bothros ve KM 19.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe: Geometrik - Arkaik keramik parçaları.

Resim 4: Nif Dağı - Karamattepe: Geometrik - Arkaik keramik parçaları.
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe: Geometrik - Arkaik keramik parçaları.

Resim 6: Nif Dağı - Karamattepe: Geometrik - Arkaik keramik parçaları.
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Resim 7: Nif Dağı - Karamattepe: Hellenistik keramik parçaları .

Resim 8: Nif Dağı - Karamattepe: Hellenistik sikkeler
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Resim 9: Nif Dağı - Karamattepe: Metal ve cam buluntular.

Resim 10: Nif Dağı - Ballıcaoluk: Mağara önü konut / işlik? ve BOM 5.
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Resim 11: Nif Dağı - Ballıcaoluk: Keramik, sikke, metal ve cam buluntular.

Resim 12: Nif Dağı - Başpınar: 2015 hava fotoğrafı ve BM 43.
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Resim 13:Nif Dağı - Başpınar: 2015 cam buluntular ve opus sectile koruma-onarım çalışmaları.

Resim 14: Nif Dağı - Kazı evi laboratuvarı küçük eser temizlik, tasnif ve koruma-onarım
çalışmaları.
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2015 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI
Erksin GÜLEÇ*
İsmail ÖZER
Mehmet SAĞIR
İsmail BAYKARA
Serkan ŞAHİN
Üçağızlı Mağarası, Akdeniz kıyısında ve Hatay İli, Samandağ İlçesi’nin
yaklaşık olarak 12 km. güneyinde bulunmaktadır. Mağara, Türkiye’deki Erken Üst Paleolitik Döneme tarihlendirilen iyi korunmuş depozitlere sahip
çok az buluntu yerlerinden biridir. Topoğrafik ve ekolojik olarak Levant
bölgesine büyük benzerlikler gösteren Üçağızlı Mağarası buluntuları bizlere
Güneybatı Asya’daki en erken Üst Paleolitik Dönemin (Öncül Üst Paleolitik
Dönemi) kanıtlarını sunmaktadır. Mağaradaki organik materyalin korunma
durumu oldukça iyidir. Zengin taş aletler ve faunal buluntular, süs eşyası
olarak kullanılmış deniz kabukluları vd. bize ilk modern insanların davranışlarının anlaşılmasına ışık tutacak önemli bilgiler vermektedir. Mağaradaki
kültür tabakaları iki bölgede korunmuştur: İlki 1990-1991 yıllarında burada
çalışan Angela Minzoni-Deroche tarafından kazılan güney bölümdeki büyük
odada bulunan tabakalar ve 1997 yılından beri ekibimizce kazılan orta ve kuzey bölümdeki tabakalar (Çizim: 1).
*

Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Prof. Dr. İsmail ÖZER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
Prof. Dr. Mehmet SAĞIR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
Doç. Dr. İsmail BAYKARA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
Van/TÜRKİYE.
Araş. Gör. Dr. Serkan ŞAHİN, Ahi Evran Üniversitei, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE.
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Kazı çalışmalarının 2015 yılı sezonu 23.07.2015-04.09.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazıda Bakanlık Temsilcisi olarak Adana Müzesi
Müdürlüğü Uzmanı İmam Keskin görev alırken, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Sağır,
Prof. Dr. İsmail Özer, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden
Doç. Dr. İsmail Baykara, Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden
Araş. Gör. Dr. Serkan Şahin, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden
Araş. Gör. Orkun Hamza Kaycı, Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden
Araş. Gör. Simge Gökkoyun, heyet üyeleri Ali Akbaba, Gonca Gül, Antropoloji Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri İbrahim Sarı, Melike Karakaya,
Sevgi Tuğçe Gökkurt, Dilber Sağdıç, Burcu Aydın, Ceylan Demirhan, Birkan
Gülseven, Mert Kürşat Deniz, Sevcan Kahraman ve Pervin Nida Sadıgova
kazıya katılmışlardır.

KAZI ÇALIŞMALARI
2015 yılındaki kazı çalışmaları daha önceki yıllarda olduğu gibi kazı alanındaki tabakaların genel temizlik işlemleri ve ardından açmalara grid sisteminin oturtulmasıyla (Resim: 1) ve kazı evi deposundaki etütlük eserlerin
tasnifi ile başlamıştır. Bu sene de mağaranın kuzey ve kuzeybatı duvarlarına
yakın açmalarda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bunlar, önceki yıllarda açılan ve derinleştirilme çalışmaları yapılan açmalardır. Mağara sedimanlardaki
buluntuların yoğunluk ve niceliği, renk ve içerik farklılıkları, kül ve odunkömürü artıklarının dağılımı tabakalanmanın ayırt edilmesinde kullanılır.
B tabakasından başlayarak E tabakasına kadar olan sedimanlar Ahmarian
tabakalar olarak tanımlanmaktadır ve bu tabakalardan elde edilen veriler
iklimin alt tabakalara oranla yumuşadığını, daha sıcak ve nemli olduğunu,
bitki örtüsünün yoğunlaştığını ve deniz seviyesinin yükseldiğini yansıtır. F
tabakasından H tabakasına kadar olan daha derindeki tabakalar ise Öncül Üst
Paleolitik Döneme aittir. Bu tabakalardaki veriler yörede serin ve kuru bir iklimin yaşandığını; denizin geri çekildiğini ve mağaradan uzakta yer aldığını
gösterir. I tabakasının geneli ise mağaranın insanlar tarafından kullanılmayan
taban izole toprağıdır. Bu tabakada bölgedeki nemli bir iklimin, sık orman-
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ların ve yoğun bitki örtüsünün izleri gözlenir. Kazı çalışmalarının bitiminin
ardından açmalar naylon örtüler ile kapatıldıktan sonra üzerleri bir miktar
toprak ile örtülerek koruma altına alınmıştır.
Derinleştirme çalışmaları gerçekleştirilen açmalarda yoğunlukla Ahmarian ve Öncül Üst Paleolitik Dönem kültürleri arasındaki geçiş tabakalarında
ve Öncül Üst Paleolitik kültürüne ait F tabakasında çalışılmıştır (Resim: 2).
Elde edilen buluntular Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) tekniğine göre X, Y, Z
koordinat sistemine göre kaydedilmiştir. Böylelikle kazıdan çıkan tüm buluntuların coğrafi konumu ve mağara içerisindeki dağılımları ve yoğunlukları belirlenerek, bunlara ilişkin verilerin daha sağlıklı işlenebilmesi ve daha
detaylı çalışmalar yapılması mümkün olmuştur. Elde edilen bulgular mağara
sakinlerinin davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlayacak niteliktedir. Artık taş alet parçaları, kemik parçaları ve denizel kabuklu canlılara ait kalıntıların dağılımı dönem insanlarının günlük faaliyetlerini genellikle mağaranın orta alanlarında yaparak birikmiş malzemeyi kenarlara doğru
iteklediklerine işaret etmektedir.
Bu sezon kazılan açmalar; -A2 (-230/-235 cm.), -A3(-230/-245 cm.), A2
(-230/-240 cm.), A3 (-230/-245 cm.), A4 (-230/-245 cm.), B3 (-230/-245 cm.),
B4 (-230/-245 cm.), C2 (-220/-235 cm.), C3 (-230/-245 cm.), C4 (-230/-245), D2
(-225/-240 cm.), D3 (-225/-245 cm.), D4 (-225/-245 cm.), E2 (-225/-235 cm.),
E3 (-225/-245 cm.), E4 (-225/-245 cm.), F2 (-225/-235 cm.), F3 (-225/-235 cm.),
F4 (-225/-245 cm.) açmalarıdır ve derinleştirme çalışmaları belirtilen seviyeler arasında gerçekleştirilmiştir. Bu açmalar 50 cm.lik plankareler halinde ve
kültür tabakaları takip edilerek kazılmıştır. Açmalarda genel olarak önceki
yıl ulaşılan -230 seviyesinden -245 cm. seviyesine inilmiştir (Çizim: 2). Çalışmalar geçen yıl olduğu gibi büyük oranda mağaranın batı kısmında yer alan
C, D, E ve F açmalarında ve mağaranın kuzeyindeki üstü kapalı iç kısmında
yer alan –A, –B, A ve B açmalarında yoğunlaştırıldı (Resim: 3). Bunlar içinde
yer alan ve duvar kısmına yakın olan D2 ve D3 açmaları, mağara duvarından akan sular nedeniyle oldukça sertleşmiştir. F ve E açmalarının geneli ise
yumuşak koyu kırmızı ve kahverengi toprakla kaplıdır. Kazı sırasında ele
geçirilen ve çizimleri yapılarak koordinatları kaydedilen 2685 adet numaralı
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buluntu mevcuttur. Buluntular içerisinde 1197 adet taş alet parçası, 1372 adet
iskelet parçası ve 116 adet deniz kabuğu kalıntısı yer almaktadır. Bu seneki
çalışmalarda dönem insanlarına ait 1 adet diş kalıntısına da rastlanmıştır. Mağaradaki çalışmalarda kazıdan çıkarılan tüm topraklar elenmiş ve içerisindeki çakmaktaşı ve kemik buluntular toplanmıştır. Taş alet buluntuları arasında
çeşitli tiplerde ön ve yan kazıyıcılar, dilgi üzerine işlenmiş uçlar, düzeltili ve
düzeltisiz dilgiler, çeşitli tip ve boyutlarda taş aletler ve çekirdekler ele geçmektedir (Resim: 4). Bunun yanı sıra taş alet yapımında kullanılan çekiçler
ve hayvan kemiklerini işlemek ve parçalamak için kullanılmış ezme taşları
bulunmuştur (Resim: 5).
2015 yılı kazısında da faunaya ilişkin; bol miktarda çene ve diş parçacıkları (Resim: 6-8), uzun kemik parçaları, denizel ve karasal yumuşakçalara ait
kabuklar bulunmuştur. Mağaranın bu katmanlardaki faunasına işaret eden
hayvan kalıntıları arasında karaca, alageyik, kızılgeyik, yaban keçisi, yaban
sığırı, domuz, küçük boyutlu etçiller ve pek çok kemirgen yer almaktadır.
Gastropoda ve Bivalvia sınıflarına ait deniz yumuşakçalarının kabukları mağaranın sucul faunası hakkında bilgi vermektedir. Üçağızlı Mağarası sakinleri tarafından sahillerden toplanmış kabuklular beslenme ve süslenme amacıyla kullanılmıştır (Resim: 9-10). Süslenme amaçlı kullanılan, küçük boyutlu
etçil Nassarius gibbosula ve otçul Columbella rustica oldukça yüksek oranlarda bulunmaktadır. Denizel kabuklular mağara sakinleri tarafından dikkatle
delinerek boncuklar oluşturulmuştur. Boncuklar boyut açısından benzerlik
gösterir. Bunların genellikle tam oluşları, üzerlerinde dalgalar yardımıyla
oluşmuş izlerin bulunması gibi ipuçları büyük olasılıkla sahillerden toplandıklarını düşündürmektedir. Dünya’da bilinen en eski deniz kabuğu boncuk
kullanımı izlerine 82 bin yıl öncesine ait Taforalt Mağarası (Fas) ve 75 bin
yıllık Blombos Mağarası (Güney Afrika) tabakalarında rastlanmaktadır. Ksar
Akil ve Üçağızlı Mağarası’ndan elde edilen bulgular Afrika’dan Batı Asya’ya
göç eden ilk modernlerin bu bölgelerde de yoğun bir şekilde izler bıraktığını göstermektedir. Üçağızlı Mağarası’nda beslenme amaçlı kullanılan deniz
kabukluları ise büyük otçul gastropodlar olan Patella ve Monodonta türlerinden tercih edilmiştir. Bunlara ek olarak karasal salyangozlar da kullanılmıştır.
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Üçağızlı Mağarasındaki kazı çalışmalarımızda elde ettiğimiz bulgularımızı bilim dünyasına tanıtmak için şu ana değin yazmış olduğumuz 35’in
üzerinde ulusal ve uluslararası makalenin yanı sıra sempozyumlarda da
sunumlar yapmaktayız. 2016 yılı Ağustos ayında Zagreb’te düzenlenen 20th
EAA Kongresinde kazı çalışmamıza ait bulgularımız sunma fırsatı bulduk.
Şimdiye kadar yapılan tüm bilimsel çalışmalarımız web sayfamızda duyurulmaktadır (http://www.ucagizli.com/).

TEŞEKKÜR
2015 yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı’na maddi katkıda bulunan; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne
teşekkür ederiz. Ayrıca kazı çalışmalarına yardımlarından ötürü Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığına, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne şükranlarımızı sunarız.
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Çizim 1: Üçağızlı Mağarası krokisi.

Çizim 2: Üçağızlı Mağarası kazısı açmaları.
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Resim 1: 2015 yılı kazısı başlangıcında alan temizliği ve batı ve kuzey açmalarında gridleme.

Resim 2: Üçağızlı Mağarasında kazı yapılan açma kesitleri.
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Resim 3: Kazı çalışmalarından bir görünüm.

Resim 4: Kazı çalışmalarında bulunan ön kazıyıcılar.

Resim 5: Kazı çalışmalarında bulunan
ezme taşları.
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Resim 6: Kazı çalışmalarında bulunan in-situ domuz çenesi.

Resim 7: Kazı çalışmalarında bulunan Dama Mesopotamica’ya (Ala geyik) ait üst ve alt çene.
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Resim 8: Kazı çalışmalarında Bos primigeniusa (Yaban sığırı) ait ulna.

Resim 9: Kazı çalışmalarında bulunan in-situ deniz kabukları.
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Resim 10: Kazı çalışmalarında bulunan işlenmiş deniz kabukları (Columbella).
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI
2015 YILI ÇALIŞMALARI
V. Belgin DEMİRSAR ARLI*
İznik Çini Fırınları Kazısı’nın 2015 yılı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi
öğretim üye ve öğrencilerinden oluşan ekiple, Bakanlık Temsilcisi olarak İstanbul I numaralı Koruma Kurulu raportörlerinden Suzan Yüksel’in katılımı
ile 18 Temmuz tarihinde başlamış ve 7 Eylül tarihinde tamamlanmıştır. 2015
yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği dışında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi1 tarafından desteklenmiştir.
Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2014 sezonundan
itibaren kazısına başlanılan, kazı alanına kuzeyden bitişik arsa bu yıl da çalışmaların odak noktasını oluşturmuştur. 2015 yılı kazı sezonunda, BHD kazı
alanında çalışmalar A10 ve A11 plankaresinin güney bölümünde, B10 ve B11
plankarelerinin tamamında, C10 ve C11plankarelerinin kuzeyinde ve H14
plankaresinin batı bölümünde gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
Bu yıl temizlik ve karolaj çalışmalarının ardından, geçen sezon kazısına
başlanılan B11 plankaresindeki çalışmalara kaldığı yerden devam edilmiştir.
Öncelikli olarak plankarenin güneybatısında -3.00 m. ile -4.10 m. kotu arasında ortaya çıkan yoğun seramikli ve çevresine göre daha yumuşak dolgu tabakası temizlenmiştir. Kazı alanının tamamında olduğu gibi bu plankarenin kuzey kısmında da çeşitli kotlarda üst üste, birbirlerinden farklı yönlerde ortaya
çıkan duvar kalıntılarıyla harçlı ya da sıkıştırılmış toprak zemin parçaları ve
*
1

Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü 34134 Laleli, İstanbul/TÜRKİYE.
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenmiştir. Proje ID 3029.
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bunları dağıtarak oluşturulmuş fosseptik çukuru kalıntıları çok karmaşık bir
yapı ortaya koymaktadır.
Kazı alanında 1986 yılında ortaya çıkarılan ve sertleştirilerek sundurmayla
koruma altına alınan 2 No.lu ateşhaneye kuzeyden bitişik B10 plankaresi, bu
yılki çalışmaların en önemli noktasını oluşturmuştur. Amaç parsel sınırında
kalan ateşhanenin kuzey bölümünü ortaya çıkartmak, kamulaştırma öncesi
parselde yer alan çağdaş yapıların ve bahçe duvarının fırın ateşhanelerine
verdiği zararı tespit etmek ve bu olumsuzluklardan ateşheneleri kurtarmak
ve korumaktır.
Plankarenin doğusundan itibaren başlanılan çalışmalarda yüzeyden itibaren çok yoğun bozuk seramik, fırın malzemesiyle karşılaşılmış eksi kotta
ilerledikçe bu malzemelere bol miktarda fırın çeperi kalıntısı da eklenince
bu bölümde kazı durdurulmuş ve çalışmalar plankarenin batı ve kuzeyine
kaydırılarak fırın kalıntısının etrafı açılmaya başlanmıştır. Bu arada iki parsel
arasında sınır oluşturan ve kazı alanımızdaki 1 ve 2 numaralı fırın ateşhanelerini dış etkenlerden koruma amaçlı yaptırılan sundurmayı da taşıyan bahçe
duvarının kaldırılması, bu bahçe duvarına yaslanan sundurmanın güvenlik
altına alınması ve devamında kazı çalışmalarının bu kapsamda yürütülmesi
gerekmiştir.
Fırın ateşhenelerinin üst sınırına kadar bahçe duvarı kaldırılmış sundurma
güvenlik altına alınmış C10 ve B10 plankareleri bir arada çalışılacak duruma
getirilmiştir. Devamında, bol miktardaki fırın malzemelerinin de işaret ettiği,
çökmüş fırın ateşhanesi kalıntısına ulaşılmış ve etrafı batıya, henüz kazılmamış B9 plankaresine doğru devam eden harçlı tuğlalı zemin ortaya çıkana kadar boşaltılmıştır (Resim: 2). Ortaya çıkan ateşhane, etrafına uygun bir kalıp
hazırlanarak iç kısmına elenmiş toprak doldurulmak suretiyle koruma altına
alınmıştır. B10 plankaresinin tamamı geçici olarak örtülmüştür.
Kazı çalışmaları Ağustos ayının başından itibaren A10 ve A11 plankarelerinin güney bölümlerinin çalışmaya katılmasıyla bir miktar daha genişletilmiştir. Bu plankarelerde yürütülen çalışmalar sırasında doğu-batı yönünde
ilerleyen duvarların hemen kuzeyinde, A10 plankaresinin güney-batısında
-2.15 m. kotunda, doğu-batı yönlü, üzeri kiremit kapakla örtülmüş, kemik-
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lerinin iriliğinden dolayı erkek olması muhtemel, bedenin üst kısmı A9 açmasında kalan ve bu nedenle sadece bacak kısımları ortaya çıkarılabilen bir
insan iskeletine rastlanılmıştır. A11 plankaresinin kazılan bölümünün -2.00
m. ile -2.40 m. arasındaki, çok yoğun, sırlı –sırsız tuğla, fırın çeperi, cüruf, seramik ve yarı mamul malzeme veren bölümü dikkatle temizlenmiş, bu kotta
güney kısımda, doğu batı yönünde gömüldüğü anlaşılan, tuğla plakalarla kapatılmış, kafatası oldukça tahrip olmuş, belden aşağısı sağlam, kemiklerinin
inceliğinden dolayı kadın olduğu düşünülen bir başka iskelete rastlanmıştır.
Ayrıca, bu iskeletin batı bölümünde ayaklardan bel kısmına kadar tam olduğu anlaşılan bir iskelet daha ortaya çıkmıştır (Resim: 3). A10 ve A11 plankarelerinde ortaya çıkan bu iskeletler, elenmiş toprak, Amerikan bezi ve naylon
branda ile kapatılarak koruma altına alınmıştır.
H14 plankaresindeki kazı çalışmaları 03.08.2015 tarihinde başlamıştır. Bu
çalışmalar sırasında, plankarenin batı bölümünde kalan önceki yıllarda kazısı tamamlanan H13 plankaresinde –2.35 m. kotunda bulunan kuzey-güney
doğrultulu 1.10 m. genişliğindeki duvarın devamı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca plankarenin orta bölümünde, G14 plankaresindeki kuyunun güneyinden
başlayarak aynı yönde devam eden -2.90 m. kotunda duvarın hafif köşe yaparak sonlandığı görülmüştür. Duvarın köşe yaptığı yerin alt kotunda (-3.65
m.) mermer bir zemin döşeme kalıntısı ve aynı kotta duvarın altına doğru
giden bir tuğla zemin döşeme kalıntısı mevcuttur (Resim: 4).
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazısı tamamlanan alanlarda pasif koruma
uygulamalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda çeşitli plankarelerdeki mevcut jeotekstil ve pomzalar yenilenmiştir. B10 plankaresindeki fırın ateşhanesi
ile geçtiğimiz kazı sezonlarında ortaya çıkarılan C9-10-11 ve D9-10-11 plankarelerindeki zemin döşemeleri, F8 plankaresindeki su kanalı ve tuğla zemin
döşemesi ve E10 plankaresindeki harçlı zemin gerekli bakımları yapıldıktan
sonra geçici birer sundurma ile kapatılmışlardır. Ayrıca B11 plankaresinin
doğusunda, C11 plankaresinin kuzey-doğusunda bulunan ve kazı alanının
komşu parselle sınırını oluşturan duvarın alt kısımlarında mevsimsel şartların oluştuğu bir toprak kaymasının meydana geldiği görülmüş, yıkılma tehlikesinden dolayı bu bölge acil olarak sağlamlaştırılmıştır.
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2015 yılı kazı sezonu sonunda Envanterli Eser olarak belirlenen 9 eser,
03.09.2015 tarihinde İznik Müzesi’ne teslim edilmiştir. Ayrıca yüzlerce parça
arasından form ve desen özelliklerine göre seçilen toplam 567 parçanın detaylı envanter fişleri hazırlanmış, kalan parçalar 129 torba halinde tasniflenerek
depoya kaldırılmıştır. Bunların yanı sıra kazı alanında C-D 10-11 plankarelerinde bulunan fırın ateşhanelerine bitişik plankarelerde yürütülen kazı çalışmalarında yoğun miktarda fırın malzemesi, fırın atığı, fırın destek malzemesi,
kırmızı hamurlu sırsız / sırlı seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Bu yoğunluktaki malzemenin kazı deposu olarak kullanılan konteynera konulması durumunda gelecek sezonlarda depolama sıkıntısı yaşanacağı ve aynı zamanda
bunların kazısı tamamlanan alanlarda in-situ olarak teşhiri ihtimali göz önünde bulundurularak toplam 136 kasa etütlük malzeme kazı alanında koruma
altına alınmıştır. Çalışılan eserlerin plankarelere göre dağılımına bakıldığında, buluntu yoğunluğunun A10 plankaresinde olduğu görülmektedir.
Bu sezonun en önemli buluntu grubunu sırlı tuğla veya sırlanmak üzere
imal edilmiş sırsız tuğlalar oluşturmaktadır. Sırlı tuğlaların yoğun bir kısmı
A10 plankaresinde ele geçirilmiştir. Bunların ön değerlendirilmeleri formlarına göre yapılmıştır. Sırlı veya sırlanmamış olan genelde dikdörtgen, kare,
üçgen, dört kollu yıldız, yıldız, altıgen formlu olan tuğla ve tuğla parçaları
dışında tepelik formunda parçalar da ele geçmiştir (Resim: 5).
Çeşitli formlardaki bu sırlı/sırsız tuğlaların genele yakınının ön yüzleri
düzdür. Ön yüzleri iki farklı renkte sırlanmış örneklere de rastlanır. Bunlardan A10 plankaresinde ele geçirilen sırlı tuğla parçasının ön yüzünün ince
bir yivle ayrılarak iki farklı renkte sırlandığı görülmektedir. Sırsız örnekler
arasında ön yüzleri kabartma ve kazıma dekorlu olanlar da vardır. C10 plankaresi buluntusu olan altıgen formlu sırlanmamış tuğla parçasının üzeri rumi
kompozisyonlu kabartma desenlerle dekorludur. A11 plankaresine ait sırlanmamış bir başka tuğlanın üzerine ise kazınarak geometrik kompozisyon
uygulanmıştır (Resim: 6a). Bu örnekler dışında A10 plankaresinde bulunan
kare formlu sırlanmamış tuğlanın arka yüzüne çizgisel bir lale kompozisyonun yapılmış olması ilginçtir (Resim: 6b). Arka yüzleri genelde düz olan
bu parçalar arasında monte amacıyla yapılmış delik ve oyuklara da rastla-
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nılmaktadır (Resim: 6c). Söz konusu buluntu grubu, İznik’in beyaz hamur
öncesi çini üretimi konusundaki düşüncelerimizin de gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Önceki yıllarda ele geçenler ile bu yıl ki sırlı tuğla
atıklarının yoğunluğu ve formları dikkate alındığında, bunların sadece Yeşil
Cami ve Mahmut Çelebi Camii’nin minareleri için üretilmiş olamayacaklarını
söylemek mümkündür.
Önceki kazı sezonlarında da örneklerine rastlanılan, ancak bu kazı sezonunda çok sayıda ele geçen bir diğer grubu, süzgeçli testi parçaları oluşturmaktadır. Bu gruptaki eserlerde boyunla gövdenin birleştiği yerde ajur tekniği ile oluşturulan genelde çarkıfelek şeklinde süzgeç bulunmaktadır (Resim:
7a). Mevcut kısımlarından küremsi gövdeli oldukları anlaşılan bu testi parçalarının astarlı ve yine büyük bölümünün gövde kısımlarının yivlerle dekorlu
olduğu görülmektedir (Resim: 7b).
Gövde kısımları baskı tekniğinde farklı kompozisyonlarla dekorlu sırlı/
sırsız örnekler de ele geçmiştir. Örneğin nadir olarak rastladığımız sırlı örneklerden C11 plankaresinde ele geçen firuze sırlı parçanın gövde kısmını baskı
tekniği ile oluşturulan kıvrık dallar çevrelemektedir. Ayrıca bu kaplarda baskı tekniği dışında başka tekniklerin de kullanıldığını kanıtlayan örnekler de
mevcuttur. C11 plankaresi buluntusu olan bu sefer boyun kısmı mevcut olan
süzgeçli testi parçasının dış yüzüne astar üzerine yeşil boyama uygulanmıştır
(Resim: 7c). Boynu süzgeçli seramikler Anadolu seramik üretiminde çok yaygın ve Hasankeyf buluntuları2 dışında çok tanınan uygulamalar olmadığı için
İznik’te ele geçirilenler, seramik tarihimiz açısından önem arz etmektedirler.
Baskı tekniğinde dekorlu süzgeçli testi parçaları dışında baskı tekniğinin
kullanıldığı başka kaplar da ele geçirilmiştir. Bir diğer husus da baskı tekniğinde kullanılan bazı kalıp parçalarının da ele geçmiş olmasıdır. Bunlar arasında baskı tekniğindeki dekorlu kaplarda rastlanılan bazı desenlere uygun
kalıp parçaları da bulunmaktadır (Resim: 7d).
2

Nurşen Özkül Fındık, “Sırsız Seramiklerden Bir Grup: Süzgeçli Testiler / Süzgeçler”/ A Group of Unglazed Ceramics: Jugs/Filters”, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 30
(2103), 209-223.
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C10 plankaresinde süzgeçli kaplarla aynı üslupta ancak farklı özellikte buluntulara da rastlanılmıştır. Mesela süzgeçli kaplarla benzer boyun yapısına
sahip tüme yakın olarak ele geçirilen yeşil sırlı kabın (ağız ve dip çapı 8 cm.
yükseklik 19 cm.) süzgeçli olmadığı görülmektedir (Resim: 8a). Burada ele
geçirilen ayaklı, çukur gövdeli ve ağız kısmı hafifçe dışa dönük bir kâse de
(ağız çapı 23.5 cm. dip çapı 9.5cm. yükseklik 12.5cm.) bu parça ile aynı hamur
yapısına ve yivli bezemeye sahiptir (Resim: 8b). Aynı plankarede yine erken
döneme tarihleyebileceğimiz küçük boyutlu (ağız çapı 10.5 cm. dip çapı 10
cm. yükseklik 20 cm.) küp formunda bir eser de ele geçmiştir. Diğer örnekler
gibi alt kısmı sırlanmamış bu parçanın hamuru pembemsi ve daha gözeneklidir (Resim: 8c).
Kazıma dekorlu seramikler her dönem olduğu gibi 2015 kazı sezonunda
da hem Bizans hem de Erken Osmanlı Dönemine ait çok zengin örneklerle
karşımıza çıkmaktadır. Bizans dönemine tarihlenen figürlü örnekler yanında
hem Bizans hem de Osmanlı Dönemine ait, geometrik ve bitkisel bezemeli,
renklerinin canlılığı ve motif zenginliği ile dikkati çeken çok sayıda buluntu
ele geçirilmiştir (Resim: 9).
Kırmızı hamurlu seramikler arasında Milet İşi olarak tanınan teknikte dekorlu çok fazla sayıda seramik bulunmuştur. Bunlar 2014 kazı sezonunda
son anda ele geçirilenlerle bir arada değerlendirilmiş ve desen olarak şimdiye
kadar tanınmayan çok değişik uygulamalarla karşılaşılmıştır. Hatta bazı çalışmaların el alıştırması gibi yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır (Resim:
10).
2015 yılı buluntuları arasında mavi-beyaz teknikli parçalar, ağırlıklı bir
yere sahiptir. Bu grup içerisinde farklı işlevlere sahip, değişik desenli irili ufaklı, kaliteli işçilik ürünü pek çok parça dikkati çekmektedir. Özellikle
23cm. çaplı 1.3cm. yüksekliğindeki fonksiyonu hakkında kesin konuşulamayacak parça, kaliteli işçiliği yanında formu açısından da ilginç bir örnektir
(Resim: 11a-b).
Mavi-beyaz teknikte dekorlu seramikler arasında kaliteli işçiliğe sahip örnekler yanında desen açısından önemli görülen örnekler de söz konusudur.
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Örneğin 9.5 cm. çaplı küçük boyutlu kâsenin (Resim: 12a-b) dış tarafını hareketlendiren ışınsal bezemeyi bu yılın buluntuları arasında başka parçalarda
da görmek mümkündür. Bu teknik için çok sık karşılaşılan bir bezeme türü
olduğu söylenemeyecek radyal çizgilerle dekorlu kaplara, ender de olsa, daha
önceki kazı sezonlarında da rastlanılmıştır. Hatta 2008 yılı buluntuları arasındaki kâseyle, bu yılın iki buluntusu sadece dış bezemeleri açısından değil
içlerindeki bulutlardan oluşan süslemeleriyle de benzeşmektedir (Resim: 12cd). Çin mavi-beyaz porselenlerinin kopyası olarak yapılan bu tip kâselerden
daha tüm bir örneği V&A Museum’da (Lien Zu Kâsesi, Env. No: 791-1905)3
görmek mümkündür.
Bu yılın mavi-beyaz buluntuları arasında, geçtiğimiz yıllarda farklı plankarelerde ele geçirilen, madalyonlarla hareketlendirilmiş kapak parçalarıyla
çok benzer bir parça da mevcuttur. Geçmiş kazı sezonlarında bu desende tam
form veren bir kapak 1985 yılında ele geçmiştir.4 Kapağın bezemesini ilginç
hale getiren, madalyonlar halinde düzenlenen ve her birinin iç dolgusu farklı
olan motiflerdir.
Her kazı sezonunda olduğu gibi 2015 yılında da mavi-beyaz dekorlu seramikler arasında figürlü parçalara rastlanmaktadır. Küçük boyutlu bu gövde
parçaları üzerinde farklı türde kuşlar ve ejderha figürü görülmektedir (Resim: 13).
Önceki yıllarla kıyaslandığında bu kazı sezonunda Rodos İşi olarak tanınan tekniğe ait parça sayısının az olduğu tespit edilmektedir. Tüme yakın olarak ele geçirilen 20 cm. yüksekliğindeki, ağız ve dip çapı 7.5 cm. olan sürahi
doğada görülen çiçeklerle bezenmiştir (Resim: 14a). Aynı teknikten bir başka
sürahi parçasının ise hayvan figürü olduğu görülmektedir (Resim: 14b).
Seramik buluntular dışında az sayıda ele geçen çiniler arasında en ilginci
beyaz zemin üzerine kırmızı renk denemelerinin yapıldığı parçadır (Resim:
15a). Bunun dışında kalan diğer örneklerin benzerlerini ise Sinan Çağı yapılarından tespit etmek mümkündür (Resim: 15b-c).
3
4

Nurhan Atasoy-Julian Ruby, İznik Seramikleri, London 1989, s.208-209.
Oktay Aslanapa-Şerare Yetkin-Ara Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı II. Dönem (1981-1988), İstanbul 1989, s.176.
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2015 sezonu buluntuları arasında Kütahya’da 18- 20. yüzyıl arasında üretilmiş çeşitli fincan parçaları ile niteliksiz İslami ve gayri İslami sikkeler de
mevcuttur.
2015 kazı buluntuları hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında; en
önemli grubu, II. Dönem çalışmaları sırasında, bu yıla kadar rastlanılmayan
miktar ve çeşitlilikte ele geçirilen sırlı ve sırsız tuğlaların oluşturduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
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Resim 1: İZN/15 BHD kazı alanı, genel görünüş.

Resim 2: İZN/15 BHD kazı alanı B-C10 plankaresindeki fırın ateşhanesi kalıntısı.
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Resim 3: İZN/15 BHD kazı alanı A10-11 plankarelerindeki iskeletler.

Resim 4: İZN/15 BHD kazı alanı H14 plankaresinin kazı bitimindeki görünüşü.
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Resim 5: İZN/15 BHD kazı alanında ele geçirilen sırlı/sırsız tuğla parçaları.

Resim 6a:		İZN/15 BHD kazı alanında ele geçirilen bitkisel ve geometrik dekorlu sırlı/sırsız tuğla
parçaları.
Resim 6b: İZN/15 BHD A10 plankaresinden arka tarafında lale kazıması bulunan sırsız tuğla.
Resim 6c:		İZN/15 BHD kazı alanından arka tarafları oyuklu sırsız tuğla örnekleri.
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Resim 7a:		İZN 15 BHD kazı alanından süzgeçli testi parçaları.
Resim 7b: İZN 15 BHD kazı alanından süzgeçli yivli bezemeli testi parçası.
Resim 7c:		İZN 15 BHD C11 plankaresinden boyama teknikli süzgeçli testi
parçası.
Resim 7d: İZN 15 BHD kazı alanından baskı teknikli kap ve aynı desene sahip kalıp parçaları.
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Resim 8a: İZN/15 BHD C10 plankaresinden tek renk sırlı kap.
Resim 8b: İZN/15 BHD C10 plankaresinden yivli bezemeli kâse.
Resim 8c: İZN/15 BHD C10 plankaresinden tek renk sırlı kap.

Resim 9: İZN/15 BHD kazı alanından sgrafito teknikli parçalar.
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Resim 10:İZN/15 BHD kazı alanından Milet işi olarak tanınan teknikten parçalar.
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Resim 11a-b: İZN/15 BHD B11 plankaresinden mavi-beyaz teknikli daire formlu parça.
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Resim 12a-b: İZN/15 BHD B11 plankaresinden mavi-beyaz teknikli kâse.
Resim 12c-d: İZN/15 BHD kazı alanından mavi-beyaz teknikli kâse parçaları.

Resim 13: İZN/15 BHD kazı alanından mavi-beyaz teknikli figürlü örnekler.
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Resim 14a: İZN/15 BHD H14 plankaresinden Rodos işi olarak tanınan teknikten sürahi.
Resim 14b: İZN/15 BHD C10 plankaresinden Rodos işi olarak tanınan teknikten figürlü sürahi
parçası.
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Resim 15a:		 İZN/15 BHD A11 plankaresinden renk denemesi yapılan çini parçası.
Resim 15b-c: İZN/15 BHD kazı alanından çini parçaları.
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EKŞİ HÖYÜK
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Fulya DEDEOĞLU*
H. Hüseyin BAYSAL
Erim KONAKÇI
Ali OZAN
Bora TEMÜR
Ekşi Höyük Denizli’nin Çal İlçesi Dayılar Mahallesi sınırları içerisinde yer
alan ve yaklaşık 2 hektarlık bir alana yayılan bir yerleşimdir (Harita: 1, Çizim:
1). Deniz seviyesinden 812 m. yüksekliğe sahip doğu-batı uzantılı doğal bir
tepe üzerine kurulu olan yerleşimin hemen güneybatısında küçük bir göl bulunur (Harita: 2, Resim: 1). Yerleşimin kuzeyinden ise havzanın en büyük su
kaynağı olan Büyük Menderes Nehri geçmektedir. Denizli Müze Müdürü H.
Hüseyin Baysal başkanlığında ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Fulya Dedeoğlu’nun bilimsel danışmanlığında yürütülen Ekşi Höyük’ün
kazılarına 2015 yılında başlanılmıştır1. İlk olarak Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki Yukarı Menderes havzası yüzey araştırmalarında tespit edilen yerleşimin2, ağırlıklı olarak Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlerde iskân gör*

1
2

Yrd. Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova, İzmir/TÜRKİYE.
H. Hüseyin BAYSAL, Denizli Müzesi Müdürü, Denizli/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Erim KONAKÇI, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Ali OZAN, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Bora TEMÜR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova, İzmir/
TÜRKİYE.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve maddi
desteği ile yürütülen Ekşi Höyük 2015 yılı kazılarına katkıda bulunan Çal Belediyesi’ne, Ege
Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü’ne ve Aki Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti.ne teşekkür ederiz.
Abay 2011; Dedeoğlu 2010.
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düğü anlaşılmış, yamaç kesimlerinde ise sınırlı bir Selçuklu Dönemine ait bir
yerleşimin olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle havzanın ova kesiminde yoğunlaşan ve sonrasında dağlık bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilen yüzey
araştırmaları3, bölgede Ekşi Höyük ile birlikte Neolitik-Erken Kalkolitik Dönem yerleşim katlarına sahip toplam 17 yerleşim olduğunu göstermiştir4. Bu
yerleşimlerin havzadaki dağılımları ve yerleşim tipi özellikleri, yerleşim yeri
seçimi ile belki beslenme ekonomisi bağlamında farklılıklar sergileyen ancak
aynı zaman aralığında var olan bir modelin bulunduğuna işaret etmektedir.
Yüzey araştırmalarında bahsedilen yerleşimlerin tahribat durumu, yüzeylerinden toplanan çanak çömlek ve diğer buluntular, yerleşimlerin konumları
ve yerleşim tipi gibi özellikleri dikkate alınarak arkeolojik kazı çalışmalarının
Ekşi Höyük’te başlatılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda yerleşimde kazı çalışmalarının başlatılmasının temelinde;
Arkeolojik dolgunun en derin olduğu merkez kesime açılmış derin ve geniş kaçak kazı çukurları ile yoğun tarımsal faaliyetler höyüğü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakması;
Yukarı Menderes Havzası’nda Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlerin
kronolojik ve materyal kültür gelişiminin anlaşılması ve çevre bölgeler ile
bağlantısının kurgulanabilmesi bakımından uygun özellikler sergilemesi;
Yerleşimden toplanan çanak çömlekler Neolitiğin erken safhalarından
başlayarak Orta Kalkolitiğe kadar uzanan kesintisiz bir silsile gösterdiğinden
ve bu çanak çömlekler Göller Bölgesi ve Kıyı Ege’nin yanı sıra Orta Anadolu
ile de ilişkili görünmesi, yer almaktadır
Arkeolojik kazı çalışmalarına başlamadan önce yerleşimde ön belgeleme
çalışmaları doğrultusunda, yerleşimin topografik planı çıkarılmış, koordinat
sistemine göre plankarelere ayrılmış, 3D tarayıcı ile yerleşimin kazı öncesinde
orijinal görünümü kayıt altına alınmıştır.

3
4

Abay-Dedeoğlu 2005; Abay-Dedeoğlu 2007; Dedeoğlu 2010; Abay 2011; Dedeoğlu 2014; Dedeoğlu vd 2015; Dedeoğlu vd 2016.
Dedeoğlu 2014: 38.
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2015 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI
Ekşi Höyük’teki arkeolojik kazı çalışmaları, birbiri ile ilişkili 10x10 metrelik iki plankarede eşzamanlı olarak yürütülmüştür (Çizim: 1). Çalışmalar
sonucunda 7. binyılın sonundan 6. binyıla uzanan kesintisiz bir tabakalanma
tespit edilmiştir. Bu tabakalaşmanın ardından yerleşimde olasılıkla 13.-14.
yüzyıla tarihlediğimiz Selçuklu/Osmanlı Beylikler Dönemine kadar bir boşluk olduğu anlaşılmıştır.

13.-14. Yüzyıla Tarihlenen Mezarlık Alanı
Ekşi Höyük’te Selçuklu/Osmanlı Beylikler, Kalkolitik ve Neolitik dönemlerin yapıları içerisine açılmış basit toprak gömülerden oluşan mezarlar ile
temsil edilmektedir. Bu döneme tarihlenen toplam 25 gömü tespit edilmiştir.
Ancak bu mezarların derinliği pulluk seviyesi içerisinde kaldığından yoğun
biçimde tahrip olmuştur (Resim: 2). Açığa çıkartılan mezarların büyük bölümünde iskelet bütünlüğünün bozulduğu ve iskelet parçalarının yüzey toprağına karışmış olduğu belirlenmiştir. Nispeten korunmuş olan sınırlı sayıdaki gömünün güney-kuzey doğrultulu yatırıldığı ve iskeletlerin sol ellerinin
karınlarının, sağ ellerinin ise omuzlarının üzerine yerleştirilerek gömüldüğü
tespit edilmiştir. Bazı mezar çukurları bir taraflarından düz levha taşlarla desteklenmiştir. Yerleşim üzerinden yapılan araştırmalar söz konusu mezarlığın
iskân alanının höyüğün doğu yamaçlarında olabileceğine işaret etmektedir.

M.Ö. 6000-5500’e Tarihlenen Yerleşim Katları
Ekşi Höyük’te M.Ö. 6000-5500 yıllarına tarihlenen yapı katına ilişkin arkeolojik bulgular her iki plankareden de tespit edilmiştir. N16 plankaresinin
kuzeyinde sınırlı bir alanda bu yapı katından sonraki bir sürece tarihlenen
bir yapı katı daha tespit edilmesine karşın, Selçuklu mezarları ve tarımsal faaliyetler nedeniyle yoğun tahribata uğramasından ötürü şimdilik bu tabaka
ile ilişkili arkeolojik veriler sınırlı olup sonraki kazı çalışmaları ile netleşeceği
düşünülmektedir.
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M.Ö. 6000-5500 yıllarına tarihlendirdiğimiz bu yapı katının iki evre ile
temsil edildiği anlaşılmıştır. Bu sürecin geç evresine ait N16 plankaresinin
güney yarısında büyük bir dörtgen yapı ve bu yapıya ait taban parçaları belirlenmiştir. Yapının kuzey kerpiç duvarının hemen önünde ve bitişiğinde bir fırın tabanı yer almaktadır. Mekân plankarenin güneydoğu köşesinde bulunan
bir söve taşının da gösterdiği üzere O16 plankaresinde çağdaşı olduğu yapı
katındaki mimari yapılara bir kapı geçidi ile bağlanmaktadır.
Yerleşimin erken evresine ilişkin bulgular O16 plankaresinde tespit edilen
iki mekâna ait duvarlar ve tabanlardan oluşmaktadır. Biri plankarenin kuzeybatısında diğeri ise güneydoğusunda yer alan bu mekânların duvarları tek
sıra taş temel üzerine kerpiç bedenden oluşmaktadır. Güneydoğuda yer alan
mekânın tabanına açılmış içi sıvalı bir depolama alanı tespit edilmiştir. Söz
konusu mekânların iç kısmında sıkıştırılmış topraktan bir taban belirlenirken
açık alan olarak tanımlayabileceğimiz kesimde de, iyi bir biçimde sıvanmış ve
üzerinde ikisi tüme yakın kap olmak üzere çok sayıda buluntu tespit edilmiş
bir tabana rastlanmıştır. Bu tabaka çanak çömleklerinin her iki evresi arasında
belirgin bir fark görülmemektedir. Hacılar5, Kuruçay, Höyücek ve Bademağacı6 gibi Göller Yöresi yerleşimlerinden bildiğimiz çanak çömlek repertuarı
ile koşut boyalı örneklerin yanı sıra ağırlıklı olarak kırmızı ve kahverengi astarlı ve açkılı ince yapım kaplardan oluşan monokrom örnekler de bulunmaktadır (Çizim: 2).

M.Ö. 6200-6000’e Tarihlenen Yerleşim Katları
M.Ö. 6200-6000 yıllarına tarihlenen yerleşim katına ait arkeolojik bulgulara, bir önceki yapı katına ait tabanların hemen alt seviyesinde ulaşılmıştır. Şimdilik iki bölümden oluşan büyük bir yapı ve bu yapıya bitişik olarak
yapılmış bir ocak ve tabanlar ile temsil edilen bu tabakaya ait çok sayıda in
situ durumda buluntu da elde edilmiştir (Resim: 3). Bu tabakada açığa çıkartılan apsisli yapı, bir ön sundurma ve arka oda olmak üzere 2 bölümden oluş5
6

Mellaart 1970: 100-101; 109-120; 131-132.
Duru 1994; Duru 2008; Duru-Umurtak 2005.
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maktadır. Yapının arka bölümü son derece güçlü taş temellere sahip, kerpiç
bloklar kullanılarak inşa edilmiş kapalı bir yapı bölümü iken, ön kesim ahşap dikme ve hatıllar ile ince dallardan örülmüş bir ön avlu niteliğindedir.
Mekâna apsisli form kazandırmak amacıyla taş temelin dönüş kısımlarında
büyük taşların tercih edildiği anlaşılmaktadır. Yapının yaklaşık boyutları
3.80x180 metredir. Mekânı çevreleyen taş temelin kalınlığı 1 metreye kadar
ulaşmaktadır. Dış kenarları daha büyük taşlar ile çerçevelenmiş orta kesimi
ise küçük taşlarla doldurulmuştur (Resim: 3). Üst bedeni ise, sınırlı bir alanda
korunmuş ve mekân içine kaymış örneklerden anlaşıldığı kadarıyla, kerpiç
tuğla ile yükseltilmiştir. Gerek mekân içi gerekse ön avludan gelen buluntular, yapının işlevine dair bazı çıkarımlar yapılmasını mümkün kılar. Mekânın
içerisinde ve ön avlusunda taş bir idol, çok sayıda sapan taşı, bitirilmiş ve
bitirilmemiş ağırşaklar ve tüm kaplar, nitelikli çanak çömlek parçaları, kemik
aletler, ezgi taşı parçaları, bir spatül parçası, obsidyen ve çakmaktaşı dilgi ve
yongalar bulunmuştur (Resim: 4). Bu buluntuların bir kısmı mekân içindeki
taban üstü dolgu içerisinden gelirken bir kısmı taban üzerinde in situ durumda tespit edilmiştir. Özellikle mekânın batıdaki duvar kesiminin önünde ve
taban üzerinde bulunan çakmaktaşı yonga topluluğu, kil topanlar ve henüz
üretim aşamasındaki buluntular ve bitirilmemiş nesneler, bu yapının bir işlik
alanı olarak değerlendirebileceğini gösterir niteliktedir.
Ekşi Höyük’ün bu tabakasının çanak çömlek repertuarı kırmızı ya da kahverengi astarlı monokrom gelenekle temsil edilmektedir (Çizim: 3). Bant şeklinde boya bezemeli birkaç örnek dışında boya bezemeye rastlanmamıştır. En
sık görülen kap formları arasında, S-kenarlı büyük ve küçük çanaklar, konik
ve yarı küresel çanaklar, boyunlu ve boyunsuz çömlekler, düz ve disk dipler
ile dikine tüp tutamaklar bulunmaktadır. Bazı kapların üzerinde yine dönemin karakteristiği ile koşut biçimde görülen boğa eklentileri mevcuttur7. Monokrom çanak çömlekler Göller Yöresi’nin yanı sıra İzmir ve çevresinde yer
alan yerleşimlerdekiler8 ile de benzerlikler göstermektedir.
7
8

Ekşi Höyük’ün yer aldığı Yukarı Menderes Havzası’ndaki Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlere tarihlenen yerleşimlerin çanak çömlek repertuarı ve tarihlemeleri konusunda bkz Abay
2008; Dedeoğlu 2014.
Çilingiroğlu vd 2012; Çilingiroğlu 2012; Derin 2012; Horejs 2012; Lichter ve Meriç 2012; Ozan
2012; Sağlamtimur ve Ozan 2012.

393

Küçük buluntular Batı Anadolu’da Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlere tarihlenen yerleşimlerde bulunanlar ile benzer bir repertuara sahiptir. Ekşi
Höyük’te küçük buluntular arasında en yaygın gurubu sapantaşları oluşturmaktadır. Apsisli mekânın kapalı alanı ve ön avlusundan in situ vaziyette ve
arkeolojik depozit içinden gelen sapan taşlarının sayısı şimdilik 250 civarındadır. Sapan taşları arasında kil örneklerin dışında taştan yapılmış olanlar da
bulunmaktadır. Ağırşak ve ağırlıklar yine yoğun olarak tespit edilen bir diğer
buluntu topluluğunu oluşturur. Bunların dışında kulak tıkaçları (sayı taşları),
çakmaktaşı ve obsidyen dilgi ve yongalar, mermi biçimli dilgi çekirdekleri,
sürtme taş endüstrisinde yassı baltalar ve özellikle çeşitli türden biley taşları
yoğun biçimde görülmektedir. Bunun dışında ezgi taşları ve öğütme taşları,
içerisinde spatül, bız, iğne ve kancaların yer aldığı kemik aletler de yine çok
sayıda tespit edilen buluntu örnekleri arasındadır. İdoller, ana tanrıça ve boğa
figürinleri dışında özellikle iki figürin dikkati çekmektedir. Söz konusu iki
figürinin yüz kısmında boya ile betimlenmiş bir mask bulunmaktadır.
Ekşi Höyük’te 2015 yılında yürütülen arkeolojik kazılar, Yukarı Menderes
Havzası’nın M.Ö. 7. binyılın ikinci yarısından itibaren yerleşilmiş olduğunu
ilk kez kazı çalışmalarıyla da göstermiş olup, söz konusu iskânın Göller Bölgesi ve Kıyı Ege ile ilişkili olduğunu aynı zamanda İç Anadolu ile de bağlantılı bulunduğu göstermiştir. Bu bağlantıların ve havzanın tarihsel ve kültürel
gelişiminin kazılar ilerledikçe daha tanımlı bir görünüm kazanacağı kuşkusuzdur.
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Harita 1: Ekşi Höyük’ün Batı Anadolu ve Yukarı Menderes Havzası’nda konumu.

Harita 2: Ekşi Höyük’ün konumu.
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Çizim 1: Ekşi Höyük’ün topografik planı ve çalışma alanı.
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Çizim 2: M.Ö. 6000-5500 yıllarına tarihlenen çanak çömlekler.
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Çizim 3: M.Ö. 6200-6000 yıllarında tarihlenen çanak çömlekler.
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Resim 1: Ekşi Höyük Batıdan görünüm.

Resim 2: Ekşi Höyük O16 ve N16 plankareleri.

401

Resim 3: Ekşi Höyük M.Ö. 6200-6000 yıllarına tarihlenen apsisli yapı.

Resim 4: Ekşi Höyük sapan taneleri.
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2015 YILI AKHİSAR-THYATEİRA ANTİK KENTİ VE
HASTANE HÖYÜĞÜ KAZISI
Engin AKDENİZ*
Aydın ERÖN
Manisa İli, Akhisar İlçe sınırları içerisinde yer alan Hastane Höyük ve
Thyateira antik kentinde gerçekleştirilen 2015 yılı kazı çalışmaları 1 Temmuz
tarihinde başlamış, 18 Eylül tarihinde sona ermiştir. 2015 yılı çalışmaları değişik üniversitelerde görev yapan öğretim elemanı ve öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir1. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dışında Akhisar
Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle sürdürülmüştür.

ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI
2015 yılı kazı çalışmaları Hastane Höyüğü olarak adlandırılan alan içerisinde yer alan E-33/b-d, E-33/c, İ-36/d, F-33/d ve D-34/a-Ç-34/b plankarelerinde gerçekleştirilmiştir. Hastane Höyüğün tabakalarının ve Thyateira
*
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başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Aydın Erön’ün başkan yardımcılığında, Araş. Gör. Yavuz Selim
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Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Güven, Akhisar Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü memuru Hüseyin Tosun, Arkeolog Umut Bilen, Arkeolog Mehmet Zaybak,
Arkeolog Okan Özdemir, Arkeolog Zeki Erat, Arkeolog Derviş Çelepkolu, Arkeolog Elif Burcu
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uzmanlarından Erkan Mirik, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak görev almıştır.
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antik kentinin akropol tepesindeki yapılaşmanın saptanması amacıyla gerçekleştirilen kazı çalışmalarında önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Hastane Höyüğü F-33 plankaresinde 2013 yılı kazı çalışmalarında bulunan
mimari plastik parçaları ve in-situ sunak/tapınak yapısının mevcut duvar kalıntıları 2015 yılı kazı çalışmalarının planlanmasında yol gösterici olmuştur
(Resim: 1). 2014 yılı kazı çalışmaları sırasında kazılması planlanan fakat 112
Acil Yardım ambulanslarının geçişini zorlaştırmamak amacıyla başlanamayan E-33/b-d ve E-33/c plankarelerinin kazısı söz konusu birimin taşınmasıyla bu yılki kazı programına dahil edilmiştir2.

E-33/b-d Plankaresi
E-33/b-d plankarelerinde kazı çalışmalarının asıl amacı Hastane Höyüğü
üzerindeki Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi iskanını saptamaktır.
Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında söz konusu düşüncemizi kanıtlayacak nitelikte çok sayıda bezemeli ve profilli mimari
parça ortaya çıkarılmıştır.
E-33/b-d plankarelerindeki kazı çalışmalarında ilk olarak Geç Osmanlı
Dönemine tarihleyebileceğimiz seramik ve lüle parçaları, sonrasında Bizans
Dönemine tarihleyebileceğimiz sırlı seramik parçaları ve devamında ise Roma
Dönemine tarihleyebileceğimiz seramik parçaları bulunmuştur.
E-33/b-d plankarelerinde 111.949 m. kot seviyesinden itibaren sunak/tapınak? olduğu düşünülen, yapıya ait tahrip edilmiş mimari bezeme parçaları
görülmeye başlanmıştır. 2015 yılı kazı çalışmaları sırasında bulunan mimari plastik parçaları da söz konusu anıtsal yapının olasılıkla Geç Antik Çağ
içerisinde tahrip edildiğini kanıtlar niteliktedir. Bir keski yardımıyla mimari
parçaların bezemeli kısımları kırılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan toikhobate, İon sütun kaidesi, İon sütun tamburu, İon sütun başlığı,
architrave, sima, Korinth sütun başlığı ve mevcut yapının değişik bezemeli
parçalar kaliteli bezeme özellikleri ile dikkat çekmektedir.
2

2014 yılı kazı çalışmaları sırasında söz konusu fiziki şartlar dikkate alınarak F-33 plankaresinin
batısındaki F-32 c/d plankareleri kazılmıştır.
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Yukarıda değinilen bezemeli ve profilli mimari parçalara ek olarak 111.599
m. kot seviyesinde bir adak steli ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Eser 22 cm.
yüksekliğinde, 20 cm. genişliğinde ve 12 cm. kalınlığındadır. Orta gözenekli
beyaz mermerden yapılmış olan eserin üzerinde merkezinde bir taht üzerinde oturan bir figür yer almaktadır. Söz konusu figürün Kybele olduğu düşünülmektedir. Kybele’nin sağında ve solunda aslan figürlerine yer verilmiştir.
Eser genel bezeme özellikleri ışığında Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemine
tarihlendirilmiştir.
E-33/b-d plankarelerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında iki
mezar ortaya çıkarılmıştır. Basit taş sanduka örgü tekniğinde yapılmış olan
mezarlar doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iki mezarın da çocuk yaşta ölen kişiler için yapıldığı tespit edilmiştir. 110.779 m. kot seviyesinde ortaya çıkarılan mezarın içerisinde dağılmış ve
çürümüş vaziyette çocuk iskeleti ile bir adet tunç kolye bulunmuştur. Diğer
mezarda ise birkaç kemik parçasından başka herhangi bir antropolojik-arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır.
Yukarıda değinilen buluntulara ek olarak 109.119 m. kot seviyesinde III.
Gordianus (M.S. 238-244) Dönemine tarihlendirilen bir tunç sikke bulunmuştur. Söz konusu sikke yapının kullanım tarihlerinin saptanması çalışmaları
açısından oldukça önemlidir.
2015 yılı kazı çalışmalarının ana hedeflerinden bir tanesi sunak/tapınak
(?) olabileceğini düşündüğümüz yapının işlevini ortaya çıkarmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda devam eden çalışmalarda söz konusu yapının güney
ayağının tamamı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu bölümün yanı sıra sunak/
tapınak (?) yapısının doğu girişini oluşturduğunu düşündüğümüz krepis sıraları ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Çalışmalarda yapının doğu cephesinde
beş sıradan oluşan krepise sahip olduğu tespit edilmiştir (Resim: 4). Söz konusu basamakların görülen kısımları 21 cm. yüksekliğinde ve 43.1 cm. derinliğindedir. Krepis sıralarının dışarıdan görülen bölümleri mermer malzemeden, altta kalan bölümlerinin ise kumtaşından yapıldığı anlaşılmaktadır3.
3

Yapının krepis sıraları tasarlanırken arkada kumtaşı bloklara, görülecek kısımlarda ise mermer
bloklara yer verildiği anlaşılmaktadır. Krepis sıralarını oluşturan mermer blokların ortalama
olarak 58.4 cm., kumtaşı blokların ise 63 cm. derinliğinde olduğu tespit edilmiştir.
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Basamaklar birbirlerine demir kenetlerle bağlanmıştır. Oldukça kaliteli işçilik
gösteren bu anıtsal yapının krepis sıralarındaki tahribat da dikkat çekicidir.
Krepislerin orta bölümüne doğru tahribatın arttığı tespit edilmiştir. Söz konusu bölümdeki mermer sıralarının önemli bir bölümü kayıptır. 2015 yılı kazı
çalışmalarında yapının krepislerinin güney ayağından kuzey yönüne doğru
528 cm. devam ettiği saptanmıştır. Krepislerin kuzey bitiminin ve yapının kuzey ayağının saptanması amacıyla E-33/c plankaresinde seviye indirme çalışmalarına başlanılmıştır.
Hastane Höyük 2015 yılı çalışmalarında E-33/b-d plankaresinde bulunan
mimari plastik yapı kalıntısı parçaları alanın bu bölümü üzerinde anıtsal nitelikteki bir yapının varlığını kanıtlar niteliktedir. Mimari plastik parçalarının
genel bezeme özellikleri söz konusu yapının Geç Hellenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde yapıldığını düşündürmektedir.
E-33/c Plankaresi
Sunak/tapınak (?) olarak kullanıldığı düşünülen yapının doğu cephesinde yer alan krepislerin kuzey bitiminin ve yapının kuzey ayağının saptanması
amacıyla 112.439 m. kot seviyesinden başlanılan çalışmalar, 109.789 m. kot
seviyesinde tamamlanmıştır.
E-33/b-d plankaresi ile benzer tabakalaşmaya sahip olan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 110.599 m. kot seviyesinde bir adet altın
küpe ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Söz konusu eser dışında 109.899 m. kot
seviyesinde büyük bir heykele ait olduğu anlaşılan parmak parçası bulunmuştur. İnce gözenekli mermer malzemeden yapılan parçanın sunak/tapınak yapısındaki bir heykele ait olabileceği düşünülmektedir.
E-33/c plankaresinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında sunak/tapınak
yapısının krepis sıralarının devamına rastlanılmıştır (Resim: 6). Söz konusu
alandaki kazı çalışmalarına 2016 yılında devam edilmesi planlanmaktadır.
İ-36/d Plankaresi
Hastane Höyüğünün güneydoğusunda yer alan İ-36/d plankaresindeki
kazı çalışmalarına 109.020 m. kot seviyesinden başlanılmış, çalışmalar 102.520
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m. kot seviyesinde tamamlanmıştır. Söz konusu alanda gerçekleştirilen kazı
çalışmalarında 108.610-107.430 m. kot seviyeleri arasında 13 adet künk sırası
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Yapılan incelemeler sonucunda 10 adet künk
sırasının güneydoğu-kuzeybatı, iki adet künk sırasının kuzeydoğu-güneybatı
ve bir adet künk sırasının kuzey-güney yönünde uzandığı tespit edilmiştir.
Künk sıralarının altına yakın bir seviyede 107.170-106.860 m. kot seviyesi
aralığında yönleri farklı, düzensiz taşlardan oluşan duvar sıraları tespit edilmiştir. Plankare içerisinde duvar yapılarına ek olarak dağınık vaziyette taş
sıraları da ortaya çıkarılmıştır.
İ-36/d plankaresinin tarihlendirilmesinde seramik buluntuları oldukça
önemlidir. 109.020-108.270 m. kot seviyesi arasında dağınık vaziyette Roma
ve Hellenistik dönemlere tarihlenen seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır.
108.270-102.520 m. kot seviyeleri arasında yine belli bir tabaka içermeyen İTÇ,
OTÇ, STÇ, Lydia (M.Ö. 8-6. yy), Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen
seramik parçalarının ele geçirilmesi gerçek anlamda bir tabakanın olmadığını
kanıtlamaktadır.
İ-36/d plankaresinin doğu kesitinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 106.310-105.850 m. kot seviyeleri arasında dairesel formlu dıştan kille
sıvalı bir yapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Dairesel formlu olduğunu düşündüğümüz alanın yarısı doğu kesiti içerisinde kalmaktadır. Söz konusu
alanın içerisinde saman ve bitki lif katkılı kerpiç parçaları tespit edilmiştir. Bu
alanda M.Ö. 8-6. yy.a tarihlenen ve Lydia seramiği olarak adlandırabileceğimiz bezemeli ve alacalı astarlı parçalar ele geçirilmiştir (Çizim: 1, Resim: 9).
Kap formlarına bakıldığında; yoğun olarak tabak ve kâselerin yanı sıra dinos
ve krater parçaları da tespit edilmiştir. Bu alan içerisinde bulunan seramik örneklerinin kısmen de olsa dönemsel bütünlük göstermiş olması bir tabakanın
varlığını düşündürmektedir. Söz konusu seramik örnekleri Thyateira antik
kentinin M.Ö. 8-6. yüzyıllar arasında iskan gördüğünü kanıtlamaktadır.
İ-36/d plankaresinde 105.420-104.720 m. kot seviyeleri arasında seramik
buluntularının sayısındaki azalma dikkat çekicidir. 104.720 m. kot seviyesinden başlayarak Son Kalkolitik-İlk Tunç Çağı arasına tarihleyebileceğimiz
seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Devam eden seviye indirme çalışmaları sırasında 103.850-103.600 m. kot seviyeleri arasında 1.50x1.08 m. çapında
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çakıllı bir alana rastlanılmıştır. 103.850-102.520 m. kot seviyeleri arasında ise
M.Ö. 2. binyıla tarihlenen seramik buluntularına rastlanılması höyükteki tabakanın karıştığını kanıtlaması açısından oldukça önemlidir (Resim: 10).
Yaklaşık 7 metre derinliğindeki açmanın üzeri, derinliği de dikkate alınarak demir kafesle kapatılmış, çevresine de demir bariyerler yerleştirilmiş,
böylece alan güvenlik altına alınmıştır.

D-34/a Ç-34/b Plankareleri
D-34/a plankaresinde yapılan çalışmalarına 110.279 m., Ç-34/b plankaresinde ise 110.699 m. kot seviyesinden başlanılmıştır. 108.959 m. kot seviyesinde kuzey-güney yönünde uzanan bir künk sırası ortaya çıkarılmış
ve bu künk sırasına “A Künk Sırası” ismi verilmiştir4. Söz konusu künklerin birleşim noktaları üzerinde bir yazıt olduğu tespit edilmiştir. LIANOU
TIBBWNIOU(“Tibbai’li Iulianus’un (Üretimi)” yazısı künklerin üreticisinin tespiti açısından oldukça önemlidir (Resim: 11-12). Tibbai, bugünkü Kırkağaç’a
bağlı Karakurt-İlyaslar köyleri yakınlarında yer aldığı tahmin edilen ve pişmiş toprak künk üretimi ile ünlü bir yerleşimdir. Iulianus ise, daha önceden
de bazı eserlerde ismi saptanan bir atölye sahibidir. Son derece önemli olan
bu künk sırasının batısında üç adet künk sırası daha tespit edilmiştir. Yine
kuzey-güney yönünde uzanan künk sıralarının doğusunda taş örgülü bir
alan ortaya çıkarılmıştır. Sonradan bulunan künk sıralarının A künk sırasına
oranla daha ince ve uzun oldukları tespit edilmiştir. Bulunan künk sıralarına
alfabetik sırayla B5, C6 ve Ç7 künk sıraları ismi verilmiştir.
4

5
6
7

A künk sırasını oluşturan künkler ortalama olarak 24-25 cm kalınlığa, 42.5cm uzunluğa sahiptir.
Kazı çalışmaları sırasında söz konusu künk sırasının 17 adeti ortaya çıkarılmıştır. Tüm künklerin üzerinde de yazıtlar aynı şekilde tekrar ederek devam etmektedir. 9. ve 10. künklerde tamir
izleri bulunmaktadır.
B künk sırası, 108.789 m. kot seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu künk sırasında yer
alan künkler ortalama olarak 39 cm. uzunluğundadır. Plankare içerisinde toplamda 17 adedi
açığa çıkarılmıştır.
C künk sırası ise 108.689 m. kot seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu künk sırasında yer
alan künkler ortalama olarak 44 cm. uzunluğa, birleşim noktalarında 14, orta bölümlerinde 12
cm. kalınlığa sahiptir. Plankare içerisinde toplamda 15 adet künk açığa çıkarılmıştır.
Ç künk sırası 108.709 m. kot seviyesinde olup yalnızca 3 adeti açığa çıkarılmıştır. Bu sıradaki
künkler ortalama 40 cm. uzunluğa sahiplerdir.
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D-34/a Ç-34/b plankaresinin doğusunda yapılan çalışmalarda ise üç adet
künk sırası daha ortaya çıkarılmıştır. Bu künklerin kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzandıkları ve yan yana devam ettikleri tespit edilmiştir. Yeni ortaya
çıkarılan künk sırlarına D8, E9 ve F10 isimleri verilmiştir. D ve E künk sıraları
üzerinde tamir izleri saptanmıştır. D künk sırasının tüm künklerinde tamir
izleri görülmektedir.

F-33/d Plankaresi
F-33/d plankaresindeki kazı çalışmalarına 111.270 m. kot seviyesinde başlanmıştır. Alanın geç dönemde mezarlık olarak kullanıldığı düşüncemizin
kanıtı olan mezarlar, bu plankarede de tespit edilmiştir. 111.050 ve 110.630 m.
kot seviyelerinde batı-doğu yönünde uzanan, taş sanduka tekniğinde yapılmış iki adet mezar ortaya çıkarılmıştır.
Plankarenin batısında 110.480 m. kot seviyesinde düzensiz taşlarla yapılmış basit bir su yolu tespit edilmiştir. Alanın geç dönem yapılanmalarının altında gerçek anlamda kültür katmanının 108.940 m. kot seviyesinde başladığı
saptanmıştır. 108.550-108.450 m. kot seviyeleri arasında Prehistorik, Lydia
(M.Ö. 8-6 yy.), Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen seramikler yine
kırık ve karışık olarak gelmeye devam etmiştir 108.050 m. kot seviyesinde
prehistorik seramik paçalarının sayısındaki artış dikkat çekicidir.
107.360 m. kot seviyesinden başlayarak alanın Lydia Döneminde (M.Ö. 8-6
yy.) iskan gördüğünü kanıtlayacak mimari yapı parçaları ortaya çıkarılmıştır.
Plankarenin doğu kesitine yakın bir alanda ilk olarak 1.40 m. çapında killi bir
alan tespit edilmiştir. Söz konusu alanın güneydoğusunda kerpiç kalıntılarına
rastlanmıştır. Kerpiçlerin üzerindeki yanık dikkat çekicidir. 1.40 m. çapındaki
alanın batısında 107.080 m. kot seviyesinde ikinci bir dairesel alan tespit edil8

D künk sırası, 108.429 m. kot seviyesinde bulunmakta olup 5 tanesi açığa çıkarılmıştır. Bu sıradaki künkler 44-46 cm. uzunluğuna sahiptir.
9 E künk sırası, 108.399 m. kot seviyesinde bulunmakta olup 6 tanesi açığa çıkarılmıştır. Bu sıradaki künkler 38 cm. uzunluğa sahiptir
10 F künk sırası, 108.289 m. kot seviyesinde bulunmakta olup 4 tanesi açığa çıkarılmıştır. Bu sıradaki künkler 41 cm. uzunluğa sahiptir.
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miştir. 1.30 m. çapındaki ikinci alan da alçı sıvalıdır. F-33/d plankaresinde
ortaya çıkarılan mimari parçaların bir işliğe ait olabileceği düşünülmektedir
(Resim: 13). Söz konusu alandaki kazı çalışmaları 106.900 m. kot seviyesinde
sonlandırılmıştır.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Tepe Mezarlığı Thyateria antik kentinin ziyarete açık tek alanıdır. Antik
kente gelen ziyaretçilerin kenti daha tanıyabilmeleri için hazırlanan ören yeri
bilgilendirme levhaları Manisa Müzesi’nin gözetiminde ören yerinin uygun
noktalarına yerleştirilmiştir (Resim: 14). Bu panoların maliyetini sağlayan
Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederiz.
Tepe Mezarlığı ören yerinin genel temizliği ve ağaçların bakımı Belediye
ile koordineli bir şekilde yapılmıştır. Fakat kazı süresi dışında kazı ekibinin
Akhisar’da bulunmadığı dikkate alınarak aynı işlemin kazı sezonu dışında
da ören yerinin hemen karşısındaki Müze koordinatörlüğünde yapılmasının
turizme açık alanın peyzajına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Tepe Mezarlığındaki mimari kalıntıların ayağa kaldırılması amacıyla hazırlanan ve ilgili kurumlar tarafından kabul edilen projenin hayata geçirilebilmesi için kaynak arayışı Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak devam etmektedir.
Bundan sonraki hedeflerimizden en önemlisi Hastane Höyüğü üzerinde
yer alan, boşaltılan ve mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen
eski Devlet Hastanesi’ne ait binalarının yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
ve böylece kazıların devam etmesi için daha geniş alanların sağlanmasıdır.
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Çizim 1: İ-36/d plankaresininde bulunan Lydia seramiklerine ilişkin çizimler.

Resim 1: Sunak-tapınak (?) yapısı.
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Resim 2: Adak steli.

Resim 3: Sunak-tapınak (?) yapısı, güney ayağı.
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Resim 4: Sunak-tapınak yapısı, doğu kesimdeki krepis sıraları.

Resim 5: E-33/b-d plankaresinde ele geçirilen altın küpe.

Resim 6: Sunak-tapınak yapısı, doğu kesiminin kazı sonundaki durumu.
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Resim 7: İ-36/d plankaresinde tespit edilen künk dizileri.

Resim 8: İ-36/d plankaresinin doğu kesiminde saptanan dairesel yapı.

Resim 9: İ-36/d plankaresininde bulunan Lydia seramiklerine
dair örnekler.
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Resim 10: İ-36/d plankaresinin kazı sonundaki durumu.

Resim 11: D-34/a, Ç34/b plankaresinde bulunan künkler üzerindeki yazı.

Resim 12:D-34/a, Ç-34/b plankaresinde bulunan künk sıraları.
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Resim 13: F-33/d plankaresinin kazı sonundaki durumu.

Resim 14: Tepe Mezarlığı, ören yeri bilgilendirme levhaları.
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İZMİR BAYRAKLI HÖYÜĞÜ
2015 YILI TUNÇ ÇAĞ ÇALIŞMALARI
Aylin Ü. ERDEM*
GİRİŞ
İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde, Yamanlar Dağı’nın Bornova Ovası’na bakan
eteğinde yer alan Bayraklı Höyüğü yaklaşık 100 hektarlık bir alanı kaplar (Resim: 1). Günümüzde İzmir Körfezi’nin 600 metre kadar içerisinde yer alan höyüğün, geçmişte kurulduğu andan itibaren terk edilene kadar tüm dönemler
boyunca deniz kıyısı bir liman kenti olarak tanımlandığını biliyoruz1. Hatta
erken dönem yayınlarında denizsel girintinin höyüğün doğu tarafına kadar
içeri girdiği aktarılsa da2 Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İ. Kayan ile Doç. Dr. E. Öner tarafından yapılan sondaj çalışmaları, deniz kıyı çizgisinin höyüğün tüm güney hattı boyunca gözlenebildiğini
ancak hiçbir zaman bu kadar içeriye sokulmadığını ortaya koymuştur3.
Günümüzde gökdelenlerin ve yüksek binaların arasına sıkışmış görünümüyle dikkati çeken Bayraklı Höyüğü’nde ilk sistemli kazılar 1948 yılında
başlamıştır. İngiliz-Türk ortaklığıyla yapılan bu ilk kazılar, 1948-1951 yılları arasında J. M. Cook ve E. Akurgal tarafından yürütülmüştür4. Ardından,
1966-1992 yılları arasında Prof. Dr. E. Akurgal, 1993-2013 yılları arasında da
Prof. Dr. M. Akurgal kazılara başkanlık yapmıştır. Son dönem kazıları ise
*
1
2
3
4

Yard. Doç. Dr. Aylin Ü. ERDEM, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100,
Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Akurgal 1997: 13.
Cook 1958: Fig. 3.
Kayan-Öner 2013: 139-140.
Cook 1958: 8.
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2014 yılından itibaren Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Tanrıver başkanlığında devam etmektedir.

BAYRAKLI’NIN TUNÇ ÇAĞ SÜRECİYLE İLGİLİ BİLİNENLER
Bayraklı’da yapılan kazı çalışmaları, M.Ö. 3. binyıldan M.Ö. 4. yüzyıla
kadar devam eden bir yerleşim silsilesinin varlığını ortaya koyar5. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda özellikle Protogeometrik, Geometrik, Arkaik
ve Klasik Dönem verilerine ağırlık verildiği için, Bayraklı Höyüğü daha çok
Hellen Devri yerleşimiyle ön plana çıkmaktadır. Kuşkusuz bunda, yerleşimin
üzerinde etrafı surla çevrili büyük bir Hellen kentinin ayakta kalmasının etkisi yadsınamaz. Ancak kazı başkanlarının uzmanlık alanları doğrultusunda
geliştirdikleri kazı stratejisinin bir sonucu olarak prehistorik veya Protohistorik çalışmalara çok fazla ağırlık vermedikleri de göz ardı edilmemelidir.
Bayraklı’nın Tunç Çağı süreciyle ilgili bilinenler oldukça sınırlıdır. Hatta bu erken dönem verilerinin neredeyse tamamı İngiliz-Türk ortaklığında
yürütülen ilk dönem kazılarından elde edilmiştir. Tunç Çağ verileriyle ilgili
ilk kapsamlı çalışmayı 1950 yılı yayınıyla E. Akurgal yapmıştır6. Bu çalışmada Akurgal, E ve B açmalarından elde edilen verileri değerlendirerek yerleşimin M.Ö. 3. ve 2. binyıllara ait sürecini aydınlatmaya çalışmıştır. M.Ö. 3.
binyıla tarihlediği E Açması verilerini “Bayraklı I” yerleşmesi olarak tanımlayan Akurgal, bu tabakaya ait iki yapı katından bahsetmektedir7. “Bayraklı
II” olarak tanımladığı M.Ö. 2. binyıl yerleşmesini ise özellikle B Açması’ndan
elde edilen verilerle tanımlamaya çalışmıştır. Bu çalışmasında daha çok çanak
çömlek verileri üzerine yoğunlaşan Akurgal, M.Ö. 2. binyıl çanak çömleğini
Ege dünyası ve özellikle de Batı Anadolu ve Orta Anadolu’daki diğer merkezlerle karşılaştırma yoluna gitmiştir. Bayraklı’nın M.Ö. 2. binyıl süreciyle
ilgili bir diğer çalışma N. Bayne tarafından doktora tezi kapsamında yapılmıştır8. Bu çalışmada Bayne, özellikle B Açması verilerine odaklanarak hem
5
6
7
8

Akurgal 1997: 13-50.
Akurgal 1950: 1-51.
Akurgal 1950: 3-4.
Bayne 2000: 61-80.
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çanak çömlek özelliklerini değerlendirmiş, hem de eski kazı raporlarından
yola çıkarak açmanın kronolojik stratigrafisini oluşturmaya çalışmıştır. Buna
göre, B Açması’nda toplam 14 yapı katı ortaya çıkarıldığını, en alttaki üç yapı
katının Erken Tunç Çağ, bunun üzerindekilerin ise Orta ve Geç Tunç Çağ
şeklinde devam ettiğini belirtmiştir9. Bahsi geçen çalışmalar dışında, Bayraklı
yerleşiminin Tunç Çağ süreciyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.

2015 YILI TUNÇ ÇAĞ KAZISI
1948 yılından itibaren uzunca bir süredir kazısı devam eden bir yerleşim
yeri olmasına rağmen Bayraklı kazılarında erken dönem verilerine çok fazla
ağırlık verilmediği yukarıda belirtilmişti. Ancak 2014 yılından itibaren Prof.
Dr. Cumhur Tanrıver başkanlığında devam eden yeni dönem kazıları çerçevesinde, artık höyüğün sadece Hellen Devri verileri değil, erken dönem tabakalarının da araştırılması gerektiği düşünülmüş ve 2015 yılında bu amaca
yönelik kazı çalışmalarına başlanmıştır. Dolayısıyla 2015 yılı Tunç Çağı çalışmalarının öncelikli hedefi, Bayraklı yerleşiminin Tunç çağlardaki yerini ve
önemini daha geniş kapsamlı verilerle ortaya koymak ve ayrıca Tunç çağların
öncesine tarihlenen bir yerleşim tabakasının olup olmadığını tespit etmektir.
Bu amaçlar çerçevesinde 2015 yılı kazı çalışmamız, daha önceki yıllarda kazılmış olan H Açması’nda başlatılmıştır. H Açması’nda daha önceki yıllarda
yapılan çalışmalara göre mimari verilerin elde edildiği en erken tabaka Protogeometrik Döneme (M.Ö. 1000-875) tarihlenir. Bu tabakanın en önemli mimari versini M.Ö. 925-875 arasına tarihlenen ve “Oval Ev” olarak tanımlanan
yapı oluşturur10. Protogeometrik tabakanın altında ise M.Ö. 1050-1000 arasına
tarihlenen ve tek renkli Aiol keramikleriyle temsil edilen, açmanın en erken
yerleşimi tespit edilmiştir11. Bahsi geçen veriler, H Açması kazılarından elde
edilen en erken verileri oluştursa da Akurgal, M.Ö. 16. yüzyıla tarihlenen pişmiş toprak bir dümbeleğin de H Açması’ndan ele geçirildiğini belirtmiştir12.
9
10
11
12

Akurgal 1950: 4-8.
Akurgal 1997: 15-16.
Akurgal 1997: 14-15.
Akurgal 1993: Lev. 2.
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Eski yıllarda kazılan H Açması içindeki yeni kazı alanının belirlenmesinde, tehlikeli hale gelen kesit döküntülerinden uzakta güvenli bir alan seçilmesi gözetilmiştir (Resim: 2). Bu doğrultuda belirlenen kazı alanında, 5x5 metrelik küçük bir alanda 10-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında kazı çalışmaları
yürütülmüştür13. Bu alandaki çalışmalarda Ege Üniversitesi, Bergama Meslek
Yüksekokulu, Eser Koruma Bölümü’nden Öğr. Gör. Dilek Öztürk Kınay, Ege
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Tuğçe Tiriş, Fikret Aksoy ve Kader Gürgen,
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezun öğrencileri Ali Aktaş ve Çağdaş
Beyazdemir ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Alper
Hepöz görev almıştır. Ayrıca alanın mimari çizimleri mimar Yalın Pekvar ve
arkeolog Sarp Alatepeli tarafından yapılmıştır. Bu kısa süreli çalışmada toplamda 3 tabaka tespit edilmiştir. Bunlardan en üstteki I. Tabaka verilerine yüzey toprağının hemen altında ulaşılmıştır. Kuzey-güney yönünde uzanan ve
ortasında kapı geçidi bulunan, iri taşlarla örülmüş, 2.20 metre uzunluğunda
iki sıralı bir duvar ile bu duvar hattının kuzeybatısında duvara dayanan ve
bir pithosu çevreleyen taş dolgu, I. Tabakaya ait mimari verilerdir (Resim: 3).
Açmanın kuzeyindeki taş dolgunun üzerinde in situ olarak tüm 4 adet tüm
kap (Resim: 4) ve 1 adet andezit taşından yapılmış ezgi taşı tespit edilmiştir.
Tüm kaplar kaba ve el yapımı olmalarıyla dikkati çeker. Bu tabakanın en ilginç buluntusunu pişmiş topraktan yapılmış boynuz biçimli ocak altlıkları
oluşturur. Pithosun doğu ve güneyine düşmüş olarak tespit edilen bu 2 adet
ocak altlığının bir tanesi (Resim: 5) tümlenebilse de, diğeri tek parça halindedir ve eksiktir.
H Açması’nın II. Tabaka verileri, en üstteki mimari verilerin hemen altında yer alan kerpiç fırın ile temsil edilir (Resim: 6). Açmanın güneydoğu
köşesinde 5.38 metre seviyesinde bulunan 120x90 cm. ölçülerindeki bu fırının
güney çeperi, I Tabakanın taş duvarıyla kısmen tahrip olmuştur. Bu tabakada
gerçekleştirilen kazı çalışmalarından elde edilen çanak çömlek verileri daha
çok krem ve devetüyü tonlarında açık renk kaplarla temsil edilir. Çanak çömlek dışında birer adet pişmiş toprak makara ve pişmiş toprak ağırşak da ele
13 Erdem 2016a: 28.

420

geçirilmiştir (Resim: 7). Pişmiş toprak makara tipolojik açıdan Ege kronolojisinin Orta ve Geç Hellas dönemlerine tarihlenir14.
2015 yılı kazı sezonunda H Açması’nın en alttaki III. Tabakası, açmanın
daha çok batı tarafındaki çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu tabakanın mimari verileri kerpiç bir fırın ile tabanı beyaz kille sıvalı kerpiç bir tekneden (?)
oluşur (Resim: 8). 100x85 santimetre ölçüsündeki bu tekne, oval formludur
ve işlevi henüz anlaşılamamıştır. Bu tabakadan ele geçirilen çanak çömlekler arasında kırmızı astarlı sepet kulplu bir çanak parçası ile devetüyü astarlı
gaga ağızlı testi parçası dikkati çeker (Resim: 9-10). Kazı sezonunun sona ermesi nedeniyle bu tabaka verileri 2016 kazı sezonunda tekrar çalışılacaktır.
Sonuç olarak, 2015 yılı H Açması çalışmalarında açığa çıkarılan arkeolojik
verilerin, büyük oranda M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısını aydınlatan bir sürece işaret ettiği anlaşılır. I. Tabakada tespit edilen gri renkli veya koyu yüzlü,
kaba çanak çömlekler Geç Tunç Çağın geç evresine ait olmalıdır. Devetüyü ve
krem rengi tonlarındaki açık renk çanak çömleklerin varlığıyla dikkati çeken
II. Tabakanın ise Geç Tunç Çağın erken evresine tarihlenebileceği düşünülmektedir. Kırmızı astarlı ve devetüyü tonlarındaki tipik kap formlarıyla temsil edilen en alttaki III. Tabaka’nın ise, daha çok Orta Tunç Çağın son evresini
aydınlattığı anlaşılır. Her üç tabakayla ilgili daha kesin tarihler ancak çanak
çömlekler üzerine yapılan detaylı incelemelerin ardından ve radyokarbon tarihlerinin gelmesinden sonra mümkün olacaktır. H Açması’nda kazısı yapılan alanın, 2016 yılında daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede
Bayraklı’nın M.Ö. 2. binyıldaki yerleşim planı ve Batı Anadolu arkeolojisindeki yeri çok daha anlaşılır hale gelebilecektir. Ayrıca kazılar sırasında elde
edilen hayvan kemiklerinin, deniz kabuklarının ve taş aletlerin çalışılmasıyla
ilgili olarak çeşitli uzmanlarla irtibata geçilerek bu malzemelerin 2016 yılından itibaren çalışılması da planlanmıştır.
KAYNAKLAR
Akurgal 1950: E. Akurgal, “Bayraklı Kazısı Ön Rapor”, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi VIII/1-2, Ankara: 1-51.
14 Erdem 2016b: 74.
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422

Resim 1: Bayraklı genel görünüş (Kazı Arşivi).

Resim 2: H Açması 2015 yılı kazı alanı (Kazı Arşivi).
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Resim 3: I. Tabaka’dan genel görünüm (Kazı Arşivi).

Resim 4: I. Tabaka’dan ele geçen tüm kaplar (Kazı Arşivi).
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Resim 5: Boynuz biçimli ocak altlığı (?)(Kazı Arşivi).

Resim 6: II. Tabaka’nın kerpiç fırını (Kazı Arşivi).

Resim 7: Pişmiş toprak makara (Kazı Arşivi).
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Resim 8: Oval formlu kerpiç tekne (Kazı Arşivi).

Resim 9: III. Tabaka çanak çömleği (Kazı Arşivi).

Resim 10: III. Tabaka çanak çömleği (Kazı Arşivi).
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MAGARSUS KAZISI - 20151
Fatih ERHAN*
Magarsus antik kentindeki kazı çalışmalarının başlatılması ve sürdürülmesine vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ve Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Arkeoloji Bölümü
Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız.
GİRİŞ
Magarsus antik kenti, Adana’ya 49 km. uzaklıktaki Karataş İlçesi’nin 4
km. güneybatısında, Dört Direkli Mevkii’nde yer alır. Antik Çağda Kilikia
Bölgesi’nin Pedias kısmında yer alan kent, Akdeniz’e uzanan bir burun üzerine kurulmuştur (Harita:1). Izgara planlı bir tasarıma sahip olan Magarsus,
kısmen arazide izlenebilen bir surla çevrilidir. Büyük oranda toprak altında
olan kentin kalıntılarından günümüze ulaşmış yapılar arasında tiyatro, stadion, Athena Magarsia Tapınağı, Bizans ve Osmanlı hamamları, sarnıç ve Ortaçağ kalesi yer alır (Harita: 2). Bunların yanında, sur içinde ve dışında işlevleri
henüz belirlenememiş yapılara ait kalıntılar da yer almaktadır2 (Resim: 1).
2015 YILI KAZILARI
2013 yılı Ağustos ayında tiyatro binasında başlatılan kazı çalışmaları (Re*
1
2

Dr. Fatih ERHAN, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı,
Balcalı Sarıçam/Adana/TÜRKİYE.
Kazılar Adana Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Dr. Fatih Erhan’ın Bilimsel danışmanlığında
sürdürülmektedir.
Magarsus kenti hakkında detaylı bilgi için bkz. Erhan, Gülşen 2016; Erhan, 2015; Yüksel, Yüksel
2014.
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sim: 2), 2015 yılı sonuna kadar; 2013’te 3 etap, 2014’de 2 etap ve 2015’de 5 etap
olmak üzere toplam 10 etap halinde yürütülmüştür.

1. Etap
14 Ocak - 10 Nisan 2015 tarihleri arasında yürütülmüş olan 1. Etap çalışmalarında tiyatronun cavea kısmında kazılar yürütülmüştür (Resim: 3).
Alanda kazı çalışmalarına başlamadan önce, güney caveadaki yoğun bitki
örtüsü temizlenmiş ve cavea üzerindeki derz araları toprak dolgudan arındırılmıştır. Daha sonra, kuzeyde yer alan K3’den K8’e ve güneyde yer alan G7,
G8 açmalarında kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, daha önceki kazı sezonunda açmalar arasında bırakılmış olan bordların kaldırılması çalışmaları
yürütülmüş ve G1’den G7’ye ve G7-K6 açmaları arasında yer alan bordlar
kaldırılmıştır Bütün bu çalışmalar neticesinde, tiyatronun cavea bölümünün
büyük bir kısmının kazısı tamamlanmıştır (Resim: 4).
1. Etap kazısında bulunan eserlerin bir kısmı; Hellenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Ermeni dönemlerine ait seramik parçaları ile K3-K4 açmaları ile
tiyatronun kuzeyinde yüzeyde bulunmuş pt. ağırlıklar, K5 açmasında bulunmuş mühür baskılı pt. parça ve G7 açmasında bulunmuş pt. figürin parçası;
kuzey parados yüzeyden bulunmuş bir adet bronz bız, G6-7 bord kaldırma
çalışmalarında bulunmuş 1 adet bronz spatul ve G3-4 bord kaldırma çalışmalarında bulunmuş 1 adet demir minyatür mızrak ucu ve 1 adet bronz pota? ile
muhtelif dönemlere ait sikkelerden oluşmaktadır (Resim: 5).

2. Etap
22 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında yürütülmüş olan 2. Etap çalışmalarında öncelikli amaç, 1. Etap çalışmalarında yarım kalan açmalarının kazısının tamamlanması olmuştur.
2013 yılından itibaren tiyatronun cavea kısmında devam eden kazılarda,
plankare sisteminde, 5-10 cm. olan toprağın temizlenmesi şeklinde sürdürülen kazılar, bu etapta karelaj sistemine geçilerek, 10x10 m.lik açmalar halinde
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sürdürülmüştür. Bu sistem değişikliğinin en önemli nedeni, orkestra zeminde
tespit edilen taban mozaiği ile Antik Çağdan günümüze orkestrada oluşan
ve yer yer 3 m.ye ulaşan dolgu tabakasının belgelemesinin daha sistemli bir
şekilde yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır.
2. Etap kazıları, K7(G-10), K8(Ğ-10) ve G8(I-11/H-11) ve G9 açmalarında
sürdürülmüştür. K8 açmasında; açmayı doğuda kuzey güney yönde bölen
duvar içerisinde, ilk gözlemlere göre, devşirme malzeme olarak kullanıldığı
düşünülen, üst kodu 27,15 m. orkestra zemini üzerinde olan (26,62 m. oturduğu kireçtaşı blok zemin) heykel kaidesi ortaya çıkarılmıştır. Kaide, 123x77
cm. ölçülerinde 56 cm. yüksekliğindedir. Dar yüz taban genişliği 64 cm., yan
yüz ise 111 cm.dir. Fascia uzunluğu 64.5 cm., yüksekliği ise 11 cm.dir. Kaide
üzerinde ikisi önde ikisi arkada toplam 4 adet oturtma yuvası bulunmaktadır.
Kaidenin her iki dar yüzünde ilk tespitlere göre Roma Dönemine ait olan Yunanca yazıt tespit edilmiştir (Resim: 6).
Çalışmalar sonucunda, K8 ve K7 açmalarının kazısı tamamlanmış ancak
G8 ve G9 açmalarının kazısı ise yarım kalmıştır (Resim: 7).
2. Etap kazılarında bulunan eserlerin bir kısmı; Hellenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Ermeni dönemlerine ait seramik parçaları ile 5 adet disk ve pramidal formlu pt ağırlıklar, 10 adet muhtelif döneme ait bronz sikke 4 adet
bronz-demir çivi, 1 adet pt. unguentarium, 1 adet mermer bir heykele ait kol
veya bacak parçasından oluşmaktadır (Resim: 8).

3. Etap
6 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde yürütülen 3. Etap çalışmalarında, öncelikli amaç, 2. Etap çalışmalarında yarım kalan cavea kısmının kazısının tamamlanması ve orkestra kısmının kazısına başlanması olmuştur. Bu yüzden,
G8(I-11/H-11) ve G9 açmalarında çalışmalar yürütülmüştür.
Orkestranın kuzeyinde yer alan ve 2. Etap çalışmalarda kazısı yarım kalan
G9 açmasında, kuzey kısımda yer alan caveada klimakesin devamı ortaya çıkarılmıştır. Yine bu alanda caveaya ait oturma basamaklarının bir kısmı ortaya
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çıkarılarak derz araları temizlenmiştir. Yine, daha önce K8 ve K7 açmalarında
ortaya çıkarılan ve orkestra yayı boyunca devam eden devşirme duvarın açmanın kuzeybatısı istikametine devam ettiği anlaşılmıştır.
G8 (I-11/H-11) açmasında sürdürülen seviye inme çalışmalarında ise, orkestra üzerinde tespit edilen mozaik zemin kazılmadan bırakılmıştır. Bu alanın sonraki çalışmalarda, koruma tedbirleri alınarak kazılması planlanmaktadır. Yine açmada, daha önceden tahrip edilmiş alanda yapılan sondajda, ana
toprağa ulaşılmasıyla birlikte, kireçtaşı blok zeminin tahrip olduğu anlaşılmıştır. Bu durumla birlikte, orkestraya ait kireçtaşı blok zeminin yapının ilk
evresinde inşa edildiği kesinleşmiştir.
Bu etapla, G9 açması dışında, cavea üzerinde kazı çalışmaları tamamlanmış olup, orkestradaki kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 9).
3. Etap kazısında bulunan eserlerin bir kısmı; Hellenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Ermeni dönemlerine ait seramik parçaları ile bir tanesi Hellenistik
Dönem, bir tanesi Ermeni Dönemi olmak üzere 2 adet bronz sikke, üzerinde
‘IOY’ harfleri yer alan bölümü korunabilmiş kireçtaşı yazıt parçası ve bir adet
ezgi taşı parçasıdır (Resim: 10).

4. Etap
11 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında yürütülmüş olan 4. etap çalışmalarının öncelikli amacı cavea kısmının kazısının tamamlanması ve orkestra
üzerinde daha önce başlatılmış olan çalışmaların ilerletilmesi olmuştur. Bu
amaçla, cavea ve orkestranın bir kısmını içine alan G9 ve orkestra üzerinde
bulunan Ğ-9, H-10 ve I-10 açmalarında çalışmalar yürütülmüştür.
Daha önce kazısı yarım kalmış olan, orkestranın kuzeyindeki G-9 açmasındaki kazı çalışmalarında, orkestra tabanına yaklaşıldıkça yoğun miktarda
mozaik parçalarının geldiği gözlenmiştir. Kuzey kısmında ise, caveaya ait basamak sıraları ortaya çıkarılarak, bu açmadaki kazı tamamlanmıştır.
Ğ-9 açmasında kazı çalışmalarına orkestrayı açığa çıkarmak amacıyla başlanmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında orkestra tabanına yaklaşıldıkça
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yoğun miktarda mozaik parçalarının geldiği gözlenmiştir. Daha önce kazılan
K-8 açmasında açığa çıkarılan kireç harçlı taş tabanın bu alanda da var olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, açmadaki kazı tamamlanmıştır.
Orkestranın kuzeyinde yer alan H-10 açmasında çalışmalarda ise, açmanın kuzey kısmında 120x75cm. uzunluğunda dört köşesinde delik bulunan
heykel altlığı bulunmuştur. Bu altlığın kuzeyde kalan kısmı çatlak olup, genel olarak oldukça tahrip olduğu görülmüştür. Daha önce bulunmuş olan altlıkla, hem kullanılan taşın cinsi, hem ebatları hem de form açısından benzer
özellikler taşımasına rağmen, onun aksine bu kaidede herhangi bir yazıt tespit edilememiştir. Ayrıca, altlığın güneybatı ucunda 80x52 cm. ölçülerinde,
üzerinde yuvarlak bir deliği bulunan bir kısmı da H-9 açmasına giren başka
bir mimari eleman açığa çıkmaya başlamıştır.
Orkestranın kuzeydoğusunda yer alan I-10 açmasının kazısına, H-10 açmasında açığa çıkarılan taş yığıntısının takibi amacıyla başlanmıştır. Çalışmalar neticesinde, taş yığınının burada da devam ettiği gözlenmiştir.
4. Etap çalışmaları sonucunda, G9 açmasındaki kazının tamamlanmasıyla
G8 açmasındaki küçük bir bölüm dışında tiyatronun cavea kısmının kazısı tamamlanmış, orkestra kısmının kazısında ilerleme kaydedilmiştir (Resim: 11).
4. Etap kazısında bulunan eserlerin bir kısmı; Hellenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Ermeni dönemlerine ait seramik parçaları ile 2 adet disk ve pramidal formlu pt. ağırlık, 2 adet muhtelif döneme ait bronz sikke ve bronz
çivilerdir (Resim: 12).

5. Etap
11 Kasım – 30 Aralık tarihleri arasında yürütülmüş olan 5. Etap çalışmalarında, 4. Etap çalışmalarında kazıları yarım kalmış olan H-10 ve I-10 açmalarında kazı çalışmaları yürütülmüştür.
Orkestranın kuzeyinde yer alan H-10 açmasındaki çalışmalara, bir kısmı
I-10 açmasına da giren özensiz taş yığınının kaldırılmasıyla başlanılmıştır. Se-
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viye inme çalışmaları esnasında, tabana yaklaştıkça yoğun miktarda mozaik
parçaları geldiği gözlemlenmiştir. Dolgu toprağın kaldırılmasıyla, bu açmadaki çalışmalar sona ermiştir.
Orkestranın kuzeydoğusunda yer alan I-10 açmasındaki kazı çalışmalarına, H-10 açmasında açığa çıkan taş yığıntısının takibi amacıyla başlanmıştır.
Seviye inme çalışmaları esnasında, taş yığıntısının devam ettiği ve orkestra
tabanına yaklaşıldıkça yoğun miktarda mozaik parçalarının geldiği gözlenmiştir.
Orkestranın kuzeyinde yer alan G-8 açmasında, orkestrayı ve caveanın
orkestraya en yakın basamaklarının son kalan kısımlarını da açığa çıkarmak
amacıyla kazılara başlanmıştır. Seviye inme çalışmaları esnasında, seramik
ve tuğla parçaları ile açmanın güney kısmında bir dizi taş açığa çıkarılmıştır.
Açmanın kuzey kısmında ise, caveanın alt basamakları açığa çıkarılmıştır. Bu
şekilde tiyatronun cavea kısmının oturma basamakları tamamen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13).
Kazılan alanın tamamen dolgu toprak olması nedeniyle 5. Etap kazısındaki buluntu sayısı, önceki etaplara göre oldukça azdır. Bunlar; Hellenistik,
Roma, Bizans dönemlerine ait seramik parçaları ile tuğla ve mozaik parçaları,
1 adet bronz sikkedir.

DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER
Mimari
Magarsus antik tiyatrosunda, 2013 yılından günümüze yürütülen kazı çalışmaları neticesinde; tiyatronun Hellenistik Dönemde Yunan tiyatrosu geleneğinde, kuzeydoğu-güneybatı istikametli olarak, arazinin eğiminden faydalanılarak inşa edildiği tespit edilmiştir. İnşa malzemesi olarak, niteliksiz
yerel kireçtaşı bloklar kullanılmıştır. Yapının tek diazomaya sahip caveası, 12
klimakes ile imma ve summa caveada 11’erden toplam 22 kerkidese sahiptir. Caveada şu ana kadar iki adet parados ile summa caveada 6, imma caveada 29 olmak
üzere, toplamda 35 oturma sırası tespit edilmiştir. Kazılar devam ettiği için,
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kapasitesi tam olarak hesaplanamayan tiyatronun, mevcut durumu ile yaklaşık 3-4 bin kişilik olduğu tahmin edilmektedir.
Tahribat Durumu
Tiyatroda yapılan kazılar sonucunda, yapının inşasında kullanılan yerel
kireçtaşı malzemenin niteliksizliği, sonraki kullanım, doğal nedenler ve kaçak
kazılardan dolayı, yapının Antik Çağ’dan günümüze ulaşmış bütün Küçük
Asya tiyatroları içerisinde, örneğine az rastlanılır şekilde ağır bir tahribata
uğradığı tespit edilmiştir. Buna göre, tiyatronun caveasının oturma basamaklarının inşa edildiği yerel kireçtaşı bloklarda, ileri düzeyde aşınma, kırılma ve
kopmalar tespit edilmiştir. Yine caveada, şehrin geçirmiş olduğu depremlerle
ilişkili olarak, zemin kaymaları tespit edilmiştir. Tiyatronun imma caveasının
güney kısmındaki G1-G6 açmalarının üst kısmında ise, diazomaya kadar, oturma basamaklarının, çekirdek bloklar dahil, yerlerinden sökülerek götürüldüğü tespit edilmiştir.
Tarihlendirme
Antik Yunan mimari geleneğine özgü niteliklere sahip olan tiyatro, Hellenistik Dönemde inşa edilmiştir. 2015 yılı 2. Etap kazılarında tiyatronun orta
aksında, caveanın bitip, orkestranın başladığı alanda yer alan K8 Açması’nda,
in situ, yazıtlı bir heykel kaidesi bulunmuştur. Prof. Dr. Mustafa H. Sayar tarafından bu yazıt üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir. İlk değerlendirmelere göre, yapının ilk inşa evresine ait olduğu değerlendirilen kaidenin
üzerindeki yazıtlar, Seleukos Kralı IV. Antiokhos Epiphanes (M.Ö. 175 – 164)
Dönemine tarihlendirilmektedir. Dolayısıyla, tiyatronun bu kral döneminde
veya daha öncesinde inşa edilmiş olması gerekmektedir.
DİĞER ÇALIŞMALAR
2015 yılında kazı çalışmaları dışında yön ve bilgilendirme levhaları Karataş ilçe merkezine ve kazı alanına diktirilmiştir. Ayrıca, tiyatronun doğusunda antik kenti ve kazı alanını ziyarete gelen turist ve misafirler için karşılama
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ünitesi ve aynı alanda kazı istasyonu/evi inşası için ön çalışmalar yürütülmüş ve projeler hazırlanmıştır.

2016 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR
2016 yılı kazılarında, öncelikle tiyatronun orkestra kısmındaki kazı çalışmalarının tamamlanması amaçlanmaktadır. Daha sonra, sahne binası ve analemma duvarının dış kısımlarında kazı çalışmaları yürütülecektir. Bu şekilde
tiyatro yapısının kazısının 2016 yılında tamamlanması ve kapsamlı restorasyon–konservasyon çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
SONUÇ
Sonuç olarak, 2013 yılı Ağustos ayında başlatılan Magarsus tiyatro kazısında, şu ana kadar yalnız yapının kendisi ile ilgili değil, kentin tarihine
de ışık tutacak bilgilere ulaşılmıştır. İklimin müsait olmasından dolayı 12 ay
boyunca devam ettirilen çalışmalarda, 2015 yılı sonuna kadar, kısa zamanda
kayda değer ilerleme sağlanmış ve tiyatronun cavea kısmı tamamen ortaya
çıkartılarak, orkestra kısmının da yaklaşık yarısının kazısı tamamlanmıştır.
Kilikia’nın bu çok önemli liman kentindeki kazılar ilerledikçe, bölge tarihi
açısından da oldukça değerli bilgilere ulaşılacağı açıktır.
KAYNAKÇA
ERHAN, F., GÜLŞEN, F. F. (2016). “Magarsus Kazısı, 2013-2015”, 37.Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.Cilt, Ankara, s. 175-190.
ERHAN, F. (Baskıda). “Magarsus Antik Kenti”, SSHIF2015, Social Sciences and
Humanities in Focus-Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve
Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu.
TAHBERER, B. (2005). Antik Kilikia Sikkeleri, Adana 2005.
YÜKSEL, E.-YÜKSEL A. (2014). Adana İli Karataş İlçesi Dört Direkli MevkiiMagarsus Antik Kenti- I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma
Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Kentsel Tasarım Projesi Araştırma Raporları, Adana.
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Harita 1: Kilikia Pedias, Magarsus kentinin konumu (Tahberer 2005, s.7).

Harita 2: Magarsus kent planı (Çiz. Faris Demir).

435

Resim 1: Magarsus kenti uydu görüntüsü.

Resim 2: Tiyatro, 2013 yılı kazı öncesi genel görünüm.
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Resim 3: Tiyatro, 2015 yılı kazı öncesi genel görünüm.

Resim 4: Tiyatro, 2015 yılı 1. etap kazı sonrası genel görünüm.
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Resim 5: Tiyatro, 2015 yılı 1. etap kazısında bulunmuş
bazı eserler.
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Resim 6: Yazıtlı kaide.

Resim 7: Tiyatro, 2015 yılı 2. etap sonu genel görünüm.
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Resim 8: Tiyatro, 2015 yılı 2. etap kazısında bulunmuş bazı eserler.
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Resim 9: Tiyatro, 2015 yılı 3. etap sonu genel görünüm.

Resim 10: Tiyatro, 2015 yılı 3. etap kazısında bulunmuş bazı eserler.
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Resim 11: Tiyatro, 2015 yılı 4. etap sonu genel görünüm.

Resim 12: Tiyatro, 2015 yılı 4. etap kazısında bulunmuş bazı eserler.

Resim 13: Tiyatro, 2015 yılı 5. etap sonu genel görünüm.
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2015 YILI TATARLI HÖYÜK KAZISI SONUÇLARI
K. Serdar GİRGİNER*
Özlem OYMAN-GİRGİNER
Hayriye AKIL
M. Furkan TUFAN
Tatarlı Höyük kazılarının 2015 yılı çalışmaları, 21 Temmuz – 09 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmiştir1. 2015 yılı kazılarında 82’si envanterlik, 180’i
*

1

Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu-Sarıçam,
Adana/TÜRKİYE.
Arş.Gör. Özlem OYMAN-GİRGİNER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu-Sarıçam
Adana/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Hayriye AKIL, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu- Sarıçam Adana/TÜRKİYE.
Arkeolog M. Furkan TUFAN, Çukurova Üniversitesi, Kizzuwatna Araştırmaları Projesi, Tatarlı
Höyük Kazıları Adana/TÜRKİYE.
2015 yılı kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ve DÖSİMM’nün çalışmalarımıza aktardığı bütçeleri dışında, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin SAY-2015-4613 proje kodlu Çukurova Üniversitesi
Adına Yapılmakta Olan Tatarlı Höyük Kazıları 2015 Yılı Altyapısının Geliştirilmesi Çalışmaları isimli
Altyapı projesi ve bunun dışında ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın, Adana Büyükşehir
Belediyesi ve Adana Ticaret Odası’nın maddi destekleri ile sürdürülmüştür. Çalışmalarımızın
yürütülebilmesi için her türlü yardım ve desteklerini gördüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Kibar,
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, KUDEB Şube Müdürlüğü’ne, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe ile Adana
Arkeoloji Müzesi’ndeki ve Osmaniye Arkeoloji Müzesi’ndeki meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Kazı ekibimizde bu bildiri özetinin yazarları dışında, Arkeologlar Bossus Acar, Ali Adamhasan,
Cennet Deveci, M. Cem Fırat; Prof.Dr. Halil Çakan (Biyoloji-Arkeobotanik), Biyolog Uzm. Salih Kavak’ın dışında, Arkeoloji Bölümü öğrencilerimizden Fatıma Nur Adıgüzel, Ayşe Aydın,
Kübra Bozkurt, Aslıhan Çakıroğlu, F.Ceren Demir, Aycan İbrahimoğlu, Aybüke Kara, Tuğçe
Karacan, Kaan Kasapan, D.Yağmur Keskin, Elif Kıdıkoğlu, Hande Kirişçi, Nazar Kökçü, Bahar
Kurum, Nadire Sedefoğlu, Alican Soydan, Meryem Uçar, Gülden Tosun, Salim L.Yücelen ve
Ayşenur Yılmaz (Biyoloji), Şule H.Yiğit (Restoratör) yer almıştır. Tüm ekibimize özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
Gerek arazide, gerekse kazıevi oluşturulması için yaklaşık 3,5 ay süren çalışmalarımızda Osmaniye Müzesi’nden Ahmet Türkmenoğlu temsilciliğimizi yapmıştır. Kendisine bizlerle uyum
içinde çalışarak huzurlu bir ortam yarattığı ve aynı zamanda her aşamadaki yardımları ve desteği için bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz.
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ise etütlük olmak üzere toplam 262 adet eser Adana Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Çalışmalara, höyüğün doğusunda bulunan ve A yapısı olarak adlandırdığımız yapı kompleksinin batısında yer alan, önceki yıllarda doğu duvarını
açığa çıkarmış olduğumuz yeni bir monümental yapıda başlanmıştır. Yapının
yaklaşık 28 m. uzunluğundaki doğu duvarı ve kısmen kuzey duvarı açığa çıkarılmıştır. Bu yıl yapının iç mekânlarını tespit etmek ve planını çıkarabilmek
amacıyla AY, AZ ve BA 186 açmalarından oluşan 3 açmada (10x10 m.lik),
Hellenistik, Demir Çağı ve Geç Tunç Çağı tabakalarında çalışmalar yürütülmüştür (Resim: 1).
AY 186 No.lu açmada 2014 yılında çalışılmış ve höyükte II. Tabakayla temsil edilen Hellenistik dönemin ilk evresine ait mimari parçalar açığa çıkarılmıştı. 2015 yılında ise devam eden çalışmalarda II b-c evrelerine tarihlenen 2
ocak bulunmuş ve bir bütünlük arz etmeyen duvarlar tespit edilmiştir.
Arazi eğiminin güneye doğru yükseldiği AZ 186 açmasında 2014 yılında
açığa çıkarılmış olan Hellenistik II c evresine ait seramik döşemeli bir sokak
izlenimi veren alanda çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar esnasında tabakaya karışmış şekilde yarısı korunmuş bir Geç Ubaid Dönemi damga
mührü bulunmuştur. Tatarlı Höyük’de bugüne kadar toplamda 4 tane Geç
Ubeyd mührü ele geçirilmiştir, ancak bunların hiçbiri konteks buluntusu
değildir. Bu mühürler höyükte Geç Kalkolitik Dönemin varlığına ışık tutan
önemli buluntular arasındadır2.
Alanda yapılan derinleşme çalışmalarında zemin altına gömülmüş ve Geç
Tunç Çağı tabakasını kısmen tahrip eden, kerpiç bloklarla örülü olasılıkla bir
saklama çukuru açığa çıkarılmıştır. Arkeobotanik uzmanlarımızın verdiği bilgilere göre3, içinden ve çevresinden bir zeytin ve tanımlanamayan buğday
tohumları ele geçirilmiştir. Bu alan çalışmalarının 2016 sezonunda da devam
etmesi planlanmaktadır (Resim: 2).
2
3

Girginer,K.S.-Collon,D. 2014: 59vd.
Arkeobotanik çalışmalarımızı yürüten Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof.Dr.
Halil Çakan, Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden
Uzm. Salih Kavak ve ekibine teşekkür ediyoruz.
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Bu döneme ait buluntular arasında Tatarlı höyüğün Hellenistik Dönem
seramik repertuarından tanıdığımız kâse ve çanaklar, kandiller ve figürinlere
ait çeşitli parçalar ele geçirilmiştir.
Tatarlı Höyük’te III. Tabaka Demir çağıyla temsil edilmektedir. AY 186
açmasında yapılan çalışmalarda Orta Demir Çağına tarihlenen bir mekânın
batı ve güney duvarları mekânın tabanıyla beraber açığa çıkarılmıştır. Açmanın diğer alanlarındaysa mimari bir bütünlük arz etmeyen duvar ve taban
parçaları tespit edilmiştir.
Alanda ele geçen Orta Demir Çağına tarihlenen seramikler arasında Kıbrıs
ilişkili black on red grubuna ait kaplar, bikrom boyalı testi ve kap parçaları,
krem renkte astarlı ve geometrik desenli, çeşitli formlara ait seramikler bulunmaktadır. Ayrıca bir hayvan figürini de ele geçirilen buluntular arasındadır
(Resim: 3).
Alanın doğusunda tespit ettiğimiz Orta Demir çağına tarihlenen tabanın
bittiği alandan M.Ö. 15.yy.a ait pt. çekiç veya yumru başlı olarak tanımlayacağımız bir damga mühür ele geçirilmiştir (Resim: 4). Mührün orta alanını
çevreleyen figürlü bantın M.Ö. 16.yy.dan 13.yy.a kadar sevilerek kullanıldığı
Boğazköy mühürlerinden bilinmektedir. Mühür sahibinin ismini söyleyen 3
hiyeroglif işaretin okunmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir4. Bu mührün bir benzeri 2008 yılı kazılarında bulla üzerinde bulunmuş ve o da M.Ö.
15.yy.a tarihlenmiştir5.
AY 186 açmasında Geç Tunç Çağı tabakalarına kazı sezonumuzun son
günlerinde ulaşılabilmiştir. Bu alandaki çalışmalarımızın 2016 yılında da devam etmesi planlanmaktadır. GTÇ II tabakasına geçişte benzerlerini Boğazköy gibi Hitit yerleşimlerinden de tanıdığımız Fıraktin tipinde6 bir balta ve
yine aynı döneme ait bir minyatür adak çanağı bulunmuştur (Resim: 5).
4

5
6

Bu mühür ve yazının ileriki satırlarında da anlatılacak olan mühür baskılı kil topağının ilk incelemesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sedat Erkut tarafından yapılmış olup,
aktardığımız son bilgiler ise İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan-Alparslan
tarafından verilmiştir. Kendisinin ön rapor niteliğindeki bu bilgileri sadece eserlerin fotoğraflarını inceleyerek vermiş olduğunu ve ayrıntılı çalışmaların devam ettiğini de belirtmek istiyoruz.
Ünal,A.-Girginer.K.S. 2010: 275vd.
Erkanal,H. 1977.
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AY 186 açmasının güneyinde yer alan AZ 186 açmasında 2014 yılında açığa çıkartılmaya başlanan mekânda çalışmalara devam edilmiş ve mekânın
Orta Demir Çağının sonlarına ait olduğu anlaşılmıştır. Bu mekânda ele geçen
seramikler arasında Black on red grubuna ait tek kulplu iki testicik yer alırken, ağırşaklar ve ağırlıklar diğer buluntu gruplarını oluşturmuştur.
BA 186 açmasındaki çalışmalarımızda ise, Hellenistik Döneme tarihlendirilen buluntular tek bir mekân ile çukurlardan gelmiş ve bu çukurlar yine
önceki dönem tabakaları için tahribata yol açmıştır. Yapılan derinleşme çalışmasında sıkıştırılmış topraktan üst üste üç tabanla karşılaşılmış ve en üstteki
taban Orta Demir Çağına tarihlenmiştir. Bu tabanın kaldırılmasından sonra
açığa çıkarılan taban ise Demir Çağına ait 3 çukur tarafından tahrip edilmiş
olmakla beraber, C yapısına aittir. Bu alanda anıtsal yapının ilk mekânı açığa çıkarılmıştır. Mekânın kuzey duvarının açma profiline girdiği alanda bir
matara bulunmuş, taban üzerindeki çukurlardan birinin hemen yanında Hitit
İmparatorluk Dönemine ait bir mühür baskılı kil topağı ele geçirilmiştir. Kil
topak üzerine basılmış olan mührün dış çerçeve bandında çivi yazısında kullanılan işaretleri andıran dikey ve yatay çizgiler halinde geometrik süslemeler
görülmektedir (Resim: 6)7.
2015 yılında GTÇ tabakalarında çalıştığımız bir diğer alan AZ 186 açmasıdır. Bu alanda da yapıya ait bir başka mekânın girişi tespit edilmiştir. Girişin hemen doğusunda ele geçirilen ve pişmiş topraktan yapılmış, alt kısmına
yakın bir alanda akıtacağı bulunan kap ise ilginç bir buluntudur (Resim: 7).
Yanında GTÇ II’ye tarihlenen bir tabakla birlikte ele geçirilmiştir. Çevresinde
de küçük boyutlu mobil olarak düşündüğümüz taşlar yerleştirilmiştir. İçinden ve çevresinden alınan toprak örnekleri arkeobotanik uzmanlarımıza tes7

Benzer süslemeli örnekler Boğazköy’den bilinmekle birlikte, bu mührün en yakın benzeri Ras
Shamra’da bulunmuştur ve M.Ö. 14.-13. yy.lar arasına tarihlenmiştir. Tatarlı kil topağı üzerinde
başka mühür baskıları da bulunmaktadır. Belki de aynı mühür birden fazla basılmıştır. Yrd.
Doç. Dr. Meltem Doğan-Alparslan’a göre; mührün ortasında Pati adı okunmaktadır. Çivi yazılı metinlerden bir kadın adı olarak Patti belgelenmiştir. Ayrıca yine aynı metinlerde Pattiya
şeklinde okunan benzer formlar bilinmektedir. Kilikya bölgesinde bulunan ve Borowski grubu
içinde yer alan bir mühürde de Patiya adı okunmuş ve Mora bu isme sahip kadının Puduhepa
Döneminde yaşayan biri olduğunu ileri sürmüş, eseri de M.Ö. 13.yy.a tarihlemiştir. 2015 yılı
epigrafik malzemeleriyle ilgili yayın çalışmalarına başlanmıştır

446

lim edilmiştir. İlk sonuçlara göre; kabın içinden arpa, burçak ve buğdaygiller
ile karbonlaşmış çitlembik, bilinen adıyla menengiç tohumları, çevresinden
ise arpa, burçak, buğdaygil tohumlarının dışında bol sayıda meşe ağacından
kömürleşmiş odun parçaları bulunmuştur8. Bu alandan ele geçirilen diğer buluntular arasında, önceki yıllarda da örnekleri ele geçirilen bir adak kabı ile
benzerleri Alacahöyük gibi Hitit yerleşimlerinde de görülen bir mızrak ucu
bulunmuştur.
Bu buluntuların dışında GTÇ seramikleri arasında Tatarlı höyüğün aynı
dönem repertuarından tanıdığımız tabaklar, çanaklar, yuvarlak ağızlı ve sivri
dipli testi ve şişelere ait parçalar yanında süzgeçli kap parçalarına ait örnekler9 ile Geç Hellas III C’ye tarihlenen bir Miken seramiği de ele geçirilmiştir.
Bu alanda C yapısı ile ilgili yaptığımız 2015 yılı çalışmalarıyla M.Ö. 14.-13.
yy.lara ait mekân tabanlarına ulaşılmıştır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla yapının genel bir planının çıkarılması hedeflenmektedir. Ancak şu
an itibariyle ele geçirilen buluntular bile yapının önemi konusunda önemli ip
uçları vermektedir.
2015 yılında interdisipliner çalışmalarımızdan bir başkası da, arkeozoolojik araştırmalardır10.
Tatarlı Höyük’te bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda Neolitikten
Erken Roma Dönemine kadar 8 kültür tabakası tespit edilmiştir. En üstteki
tabaka ise mezarlarla temsil edilen Bizans nekropolüdür. 2013 yılından beri
Kilikya Bölgesi kazı başkanları ve uzmanları tarafından Kilikya kronolojisi
üzerine çalıştaylar düzenlemekteyiz. Prof. Dr. Mirko Novak, Doç. Dr. Ekin
Kozal ve Dr. Deniz Yaşin-Meier’in başlattığı bu çalıştayda özellikle M.Ö. II.
ve I. binyıl yeni verileri üzerinden ortak bir bölge kronolojisi kullanımı konu8

Arkeobotanik koordinatörümüz Prof.Dr. Halil Çakan’a göre, bu buluntunun bir bira mayalama
kabı olma olasılığı bulunmaktadır.
9 GTÇ’na tarihlenen malzeme grubunun karşılaştılabileceği merkezler için bkz: Gözlükule için
Goldman,H.1956; Yümüktepe için Garstang,J.1953 ve Sevin,V.-Köroğlu,K.2004; Kinet Höyük
için Gates,M.-H.2001 ve Gates,M.-H.2006; Sirkeli Höyük için Novak,M.-Kozal,E.2013 ve Boğazköy için ise Parzinger,H.-Sanz,R.1992.
10 Gazi Üniversitesi’nden Doç.Dr. Okşan Başoğlu ve ekibinin 2010 yılı kazılarından elde edilen
hayvan kemikleri üzerindeki yayın aşamasındaki çalışmaları sonucunda Tatarlı Höyük’te M.Ö.
II. binyıl boyunca, özellikle de OTÇ’nda yoğun olarak küçükbaş hayvancılığın yapıldığı, bunun
yün üretimini de kanıtladığı, bu yoğun üretimin ticaret ve pazarlama için önemli bir veri olduğu
ve bunun da ciddi bir kentleşmenin kanıtı olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir.
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sunda görüşler ortaya konmaktadır ki, bu yoğun çalışmaların kuşkusuz bölge
için oldukça faydalı olacağına inanmaktayız.
Tarihleme konusunda laboratuvarlara göndermiş olduğumuz örneklerin
C14 sonuçları da gelmeye başlamıştır. Bu örneklerden biri A yapısının 8 No.lu
mekân tabanından alınmış olup, yapının ilk kullanım evresine aittir. Gelen
sonuçlar yaklaşık olarak M.Ö. 1635-1590 yıllarını vermiştir ve bu da diğer verilerin ortaya koyduğu tarihi desteklemektedir.
2015 yılı çalışmalarının ağırlık noktasını höyüğün 5 km. güneyinde kazıya kullanım tahsisi verilen yaklaşık 6,5 dönümlük araziye kalıcı bir kazıevi
inşaatı ve altyapı sorunlarının çözümü oluşturmuştur (Resim: 8). Yapılan ve
Genel Müdürlüğümüz tarafından da onaylanan protokol çerçevesinde Adana
Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesinin ardından yaklaşık 40-45 kişi
kapasiteli bir kazı evine kavuşulmuştur (Resim: 9). Bu komplekste eser deposu (Resim: 10), yatakhaneler, yemekhane-mutfak ve çok fonksiyonlu salon
gibi mekânlar hazırlanmış, çevre düzenlemesi ve peyzajı da tamamlanmıştır.
Kazı evinin oluşumuna büyük katkıları olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Çukurova
Üniversitesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese bir
kez daha teşekkür etmek isteriz.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
2015 yılı çalışmaları gerek kazı evinin oluşturulması ve gerekse höyükte
ağırlık verdiğimiz C Yapısı’na yönelik çalışmalarla oldukça yoğun geçen bir
sezon olmuştur.
Tatarlı Höyük’ün Geç Tunç Çağı tabakalarında ele geçen buluntular Hitit
kültürüyle olan ilişkilere ışık tutmaya devam etmektedir. Gerek ele geçirilen
seramikler, gerekse ele geçirilen hiyeroglifli mühür ve bullalar bu ilişkileri
daha net ortaya koymuştur. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ele geçirilecek buluntular yerleşimin lokalizasyonu konusuna da ışık tutacaktır.
Uzun yıllardır çeşitli araştırmacılar tarafından da bazı farklı isimlerle adlandırılan ve bizim son olarak “Hitit-Kizzuwatna Kervan Yolu” olarak isimlendirmek istediğimiz yolun, Tatarlı Höyüğün M.Ö. II. Binyılın başından
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itibaren Orta Anadolu ile bağlantımızı sağlayan en önemli ve en kullanışlı
güzergâh olması gerektiğini öneriyoruz (Resim: 11).
Son olarak 2016 yılının başlarında yitirmiş olduğumuz Kazı Başkan Yardımcımız, yol arkadaşımız, dostumuz ve Hellenistik dönem seramiği uzmanımız Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Hayriye Akıl’ı da anmak ve her zaman
yüreğimizde olacağını ifade etmek istiyoruz (Resim: 12).
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Resim 1: Tatarlı Höyük Sitadeli 2015 yılı vaziyet planı ve C Yapısı.

Resim 2: AZ 186 açmasında “kerpiç tekne” ve karbonlaşmış zeytin çekirdekleri.
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Resim 3: AY 186 açmasından ele geçirilen Orta Demir Çağına ait buluntular.

Resim 4: AY 186 açmasında Orta Demir Çağı tabanı ve altından ele geçen damga mührün bulunduğu alan.

451

Resim 5: AY 186 açması GTÇ II Fraktin tipinde balta ve minyatür adak çanağı.

Resim 6: BA 186 açmasında ele geçirilen Hitit İmparatorluk Dönemi
baskılı kil topağı.

Resim 7: AZ 186 açmasında GTÇ tabasından ele geçirilen silindirik
formlu kap.
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Resim 8: Çukurova Üniversitesi Tatarlı Höyük Kazıları ve Bilimsel Araştırma Kompleksi (ÇÜBAK)

Resim 9: Çukurova Üniversitesi Tatarlı Höyük Kazıları ve Bilimsel Araştırma Kompleksi (ÇÜBAK)
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Resim 10: Çukurova Üniversitesi Tatarlı Höyük Kazıları ve Bilimsel Araştırma Kompleksi (ÇÜBAK) etütlük eser deposu.

Resim 11: Tatarlı Höyüğü M.Ö. II.Binin başından itibaren
Orta Anadolu’ya bağlayan “Hitit-Kizzuwatna
Kervan Yolu”.

Resim 12: 19.01.2016 tarihinde kaybettiğimiz Öğr. Gör. Hayriye Akıl.
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POMPEİOPOLİS (PAFLAGONYA) 2015 YILI
ÇALIŞMALARI
Latife SUMMERER*
Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi sınırı içinde yer alan Pompeiopolis antik
kentindeki kazı çalışmaları, Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında, bilimsel danışmanlığımdaki uluslararası bir ekip tarafından 29 Haziran ile 10
Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.1
Çalışmalar A (akropolis), D (macellum), F (odeon), G (tapınak), O (tiyatro),
V (villa) sektörlerinde yoğunlaştırıldı. Bunun yanında kazı proğramında olmadığı halde, Zımbıllı Tepe’nin doğusundaki özel mülkiyetli ve tarım amaçlı
kullanılan bir arazi içinde tesadüfen görülen bir pithos nedeniyle, burada da
(M 1) bir kurtarma kazısı yapıldı.

A SEKTÖRÜ
Zımbıllı Tepe’nin en yüksek noktasını teşkil eden A sektöründe, antik kentin dini yapıları beklenirken, önceki yıllarda yapılan jeofizik çalışmalarında
antısal yapı izleri görülmüştü. Daha sonra açılan sondajlarda taştan bir yer
döşemesi üzerinde haç işareti buluması burada bir kilise olabileceğini düşündürdü. Mevcut yapılaşmayı daha somut bir şekilde tespit edebilmek için burada sondaj çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarda önceki sezonlarda or*
1

Prof. Dr. Laife SUMMERER, Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kastamonu/TÜRKİYE.
Çalışmalarda Kastamonu Müzesi’ni 29 Haziran ile 20 Temmuz arasında İsmail Çoban ve 20
Temmuz ile 10 Eylül arasında ise Erol Kale temsil etti Kazı ekibinde Antonio Abate, Prof. Dr.
Ruth Bilefeldt, Dr. Massimo Brizzi, Dr. Laura Buccino, Dr. Perikles Christodoulou, Dr. Krzystof
Domzalski, Yeşim Karataç, Hakan Kuşçu, Prof. Dr. Alexander von Kienlin, Julia Koch, Dr. Katka
Kothieringer Dimitri Miliopoulos, Prof. Dr. Luisa Musso, Fadime Özcan, Dr. Andrei Opait, Dr.
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taya çıkan çok evreli masif yapılar hakkında yeni veriler kazanıldı, ancak yapının planının çıkarılabilmesi için açmaların genişletilmesi gerektiği görüldü.
Geçen kazı sezonunda açılan A1 ve A12 açmasının batı tarafına 7,6 m.x4,9 m.
ebatında A12a açması konumlandı ve yaklaşık 2 m. derinliğe ulaşıldı. Açma
stratigrafisinde tepenin en yüksek bölümünde konumlanmış olan bu binanın
yanarak tahrip olduğu görüldü. Ortaya çıkan yoğun yanık tabakası büyük bir
olasılıkla M.S. 5. yy. aittir. Elde edilen seramik ve pithos buluntularından, en
azından kentin son evresinde alanın sivil konut için kullanıldığı anlaşıldı. Buluntular arasında ince işlenmiş bir kemer tokası ve iki bronz sikke bulundu.
Sikkeler bu son evreyi Justinian II (M.S. 686-88) ve Konstans II (M.S. 642/43)
Dönemine tarihler. Burada bulunan (A12, A5) en ilginç buluntulardan biri
M.S. 1200 sıralarına tarihlenen tekil bir kurşun mühürdür.
Antik kentin genel olarak M.S. 7. yy. da terk edildiği göz önüne alınırsa,
bu buluntu A sektöründe 12./13. yy. da zayıf da olsa bir yerleşme olduğunu
kanıtlar.

D SEKTÖRÜ (MACELLUM)
Jeofizik araştırmalarında tespit edilen macellum (et pazarı) alanındaki D6
açmasındaki temizlik çalışmaları esnasında açmanın doğu köşesinde kireçli
harç ile örülmüş kiremitlerden oluşan duvara benzeyen, ancak yere paralel
bir yapı tespit edildi. Bunu anlamlandırabilmek için çalışmalar iç tholos duvarı boyunca devam ettirildi. İmparatorluk devrine ait tabanda opus sectile
mozaiklerinin mermer parçaları dağınık durumda ele geçirildi.
2014 sezonunda D6 açmasında bulunan ve tholos dış zemininin doğu tarafını çevreleyen su kanalı 2015 sezonunda daha ayrıntılı incelendi. Bu kanal
yarım dairesel tekne biçiminde pişmiş topraktan üretilip, harçdan bir tabana
oturtulmuştur. Bu taban daha erken evrelere ait duvar kalıntılarıyla yapılmıştır. Bunu, taban harcı ile pekişmiş olan pişmiş toprak ve harçlı taş parçaları
gösterir. Kanalın üzeri kayrak taş plakaları ve çatı kiremitleri ile örtülmüştür.
Açmanın doğu tarafında ise devrilmiş bir kiremit duvar gün ışığına çıkmıştır. Düşüş yönü, duvarın aslında yukarıda bahsi geçen tholos dış zemininin
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üstüne oturtulduğunu gösterir. Bu duvarın kalıntıları su kanalının üzerinde
bulunduğundan, su kanalından sonra inşa edilmiş olmasımuhtemeldir. Bu
duvar, sonraki evrelerde (muhtemelen M.S. 5. yy.) Macellumun etrafının çevrelenmiş olduğunu olası kılar. Bu duvarın beraberinde tholos yapısının iç ve
dış duvarın arasındaki yürüme tabanı 40 cm. boyunda yükseltilmiştir. Tholos
yapısının en iç zemininde ise şap kalıntılarına rastlanıldı. Bu buluntu tholos
yapısının ilk evresine ait olması olasıdır. Burada bulunan az miktarda pontic
sigillata M.S. 2.-3. yy a işaret eder.
D6 açmasının batı tarafında ise tholos yapısının iç zemininden sökülen moloz yığıntısı ortaya çıkmıştı. Bu yığıntı içerisinde Pompeiopolis’li Başpiskopos
Theognostus’a (M.S. 691/2 yy.) ait bir kurşun mühür bulundu.
Mührün avers tarafında bilgeliğin simgesi olan kişiselleştirilmiş Sophia
portresi bulunuyordur. Mührün tarihi aynı zamanda tholos tahribatının terminus post quemidir.
D7-8 açmasındaki çalışmaların amacı forum ve macellum arasındaki bağlantı yolunu izlemek olduğundan, kazılar açmanın güneybatısında yürütüldü. Burada daha önceki sezonda çıkmış olan şap zeminin üzerindeki moloz
içerisinde mimari elemanlar ele geçirildi. Bunların arasında başlık fragmanları, opus sectile ve silme profiller bulundu. Bunun yanı sıra macellum alanının
kronolojisi tespit edilmeye çalışıldı. D7 açmasındaki en eski buluntular M.S.
3-4. yy. a işaret ederken, bunun altında beliren ve daha eskiye dayanan harç
duvar ve şap taban muhtemelen romalı devrinden kalmış olması muhtemeldir.

F SEKTÖRÜ (ODEON)
F sektöründe yapılan kazı çalışmalarında, daha önce jeofizik ölçümlerinde
tespit edilen, geçen yıl kazısına başlanan, odeon olabilecek yarım daire planlı
bir yapının doğu analemma ve scaenesi kısmen ortaya çıkarıldı. Kazıdan önce
kışın yağmur ve kar sonucu meydana gelen toprak yığıntıları ve kesit göçmeleri kapsamlı bir temizlik çalışması sonucunda kaldırıldı. 2014 yılı kazı sezonunun sonunda açmanın güney yarısında belirginleşen mimari elemanların
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ortaya çıkarılmasına çaba sarfedildi. Hyposkeniuma çıkan dört mermer basamak ve devamında üç işlenmiş mimari blok binanın görkemine işaret eder
(Resim: 1). Bu basamakların her bir yanı mavi damarlı beyaz mermerden ibaret olmak üzere, muntazam işlenmiş ortostat bloklarla döşenmiştir. Basamaklı
yapı, dört basamak, her bir yanına oturtulan ortostat blok ve sağ taraftaki
ortostatın üstünde olan bir silme profilden ibarettir. Bu yapının doğu bölümünde pişmiş toprak kare plaka ve harçdan oluşan bir taban bulundu.
Bu bölümde aynı zamanda geçen sezon gün ışığına çıkan bir su kanalı daha
kapsamlı şekilde araştırıldı. Böylelikle su akış yönü doğudan batıya olduğu
anlaşıldı. Caveanın alt döşemesi monumental taş bloklar ve moloz yığınından
oluşturulmuştur. Sondaj yardımıyla bu blokların altındaki diğer taş blokların,
bu yapının zemininde kullanılmış olduğunu muhtemel kılar. Scaene ve analema arasında mavi ve kırmızı olmak üzere iki renkli mermerden oluşan bir
döşeme tespit edildi, ancak bunun sadece basamaklar önünde korunabildiği
görüldü. Bu alandaki diğer taban döşemesi ise beyaz taş plakalardan ibarettir.
Sonuç olarak basamaklı yapının doğusu pişmiş toprak ve harç ile bir zemin
ile kaplıymış, batı ve güney tarafı ise cavea yapısı ile çevriliymiş. Cavea bölümünün ortasından geçen su kanalı ise muhtemelen bir sonraki evreye ait olsa
gerek. Söz konusu olan bu evrede bina odeon işlevini yitirip, belki bir çeşme
amaçlı kullanılmış olabilir. Nispeten iyi korunmuş skene binasının batıya doğru ilerleyen kısmında çalışmalar önümüzdeki yıllarda devam edilecek.

O SEKTÖRÜ (TİYATRO)
Jeofizik ölçümlerinde tespit edilen ve 2012 yılında yapılan sondajda ilk
defa arkeolojik kalıntılarına rastlanılan, mermer tiyatro binasında 2015 sezonunda O1, O2-9, O3, O4, O5 ve O22 açmalarında kazı çalışmaları yürütüldü
Caveanın batı ucunda, ikinci kerkides bölümünün önünde, geçen yıllarda bulunmuş bir sıra skene binasına ait mimari elemanların bağlamında (O1) bu
yıl scaene fronsa ait bir alınlığın dekorlu bir korniş (geison) bloğu bulundu. Bu
blok daha sonra bir iş makinası yardımıyla orkestradan çıkarılarak Pompeiopolis Tanıtım Merkezi ve Depo Müzesi’ne getirildi. Tiyatroya ait basamaklar
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da doğuya doğru biraz daha açıldı ve bu son üç basamağın iyi korunmuş
bir şekilde devam ettiği görüldü. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda basamaklar üzerinde “Tau” harfi bulunurken, bu sezonda açılan bölümlerde
“Lamda” harflerinin devam ettiği görüldü. Literatürde hala tartışmalı olan bu
harflerin anlamları oturma bölümlerinin numara sistemi veya mermer ocaklarına ait işaretler olabilir. 2015 yılında çalışılmaya başlanan O2-9 sektöründe
de –tüm tiyatro alanında olduğu gibi- 5-6 metre kalınlığında ve buluntu
yönünden çok zayıf bir dolgu toprak katmanıyla karşılaşıldı. Tehlikeli bir derinlik yaratmamak için kuzeyden teraslandırarak inilen bu alanda, önümüzdeki yıl orkestraya kadar inilebilecektir. O3 ve O4 sektörlerinde yürütülen
çalışmalar, tiyatro işlevini kaybettikten sonra kalıntıları üzerine yapılan bir
Bizans yapısına ait duvar kalıntısı üzerinde yoğunlaştırıldı. Duvarın uzantısı
O2-9 açmasında da güney profile paralel olarak devam ettiği görüldü. Çok
büyük bir alana yayılan bu geç duvarın mimari bağlamı ve işlevi henüz tam
olarak anlaşılamadı.
O3, O4 ve O5 açmaları boyunca görülen yangın izleri ile birlikte, O5 açmasındaki yangın tabakasında bulunan karbonlaşmış ahşap parçaları, çatı
kiremiti fragmanları ve metal çiviler yanarak çöken bir çatı örtüsüne işaret
etmektedir. Yangın izlerinin yoğunluğu çıkış noktasının bu alan olduğunu
düşündürmektedir. Sikke buluntuları bu yangının olasılıkla M.S. 7. yy.ın sonunda olduğunu gösterir.
Yangın izlerinin görüldüğü, caveanın doğu ucundaki O22 açmasındaki
çalışmalar sırasında ortaya çıkan yıkıntı kütlesinde parodos duvarına ait olabilecek büyük blok taşlar tespit edildi. Bunlar büyük bir yağmalama ya da
deprem sonucunda yerlerinden sökülmüş olabilirler. Açmanın kuzeyinde bulunan iki hafif kavisli blok taş ise parodos geçitindeki kemere ait olabilir. Üzerindeki geç döneme ait bizans duvarına zarar vermemek için altında bulunan
analema duvarı ortaya çıkarılamadı. Ancak daha derin seviyede bu duvarın
2 m. ilerisinde ve buna paralel giden anathyrose tekniğinde düzgün kesilmiş
bloklardan oluşmuş bir yapı bulunmuştu. Bu yapının güney tarafı torus dekorlu olması bu yönünün cephe olduğunu gösterir ve bu da burasının paraskenionun dış duvarı olduğuna işaret eder (Resim: 3).
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Önümüzdeki yıl doğuya doğru genişletilecek açmada parodos geçişinin
bulunması beklenmektedir.
Bu yılki çalışmalarda ortaya çıkan durum önümüzdeki yıllar için tiyatro
kazısının stratejisinin değiştirilmesi gerektirdiğini gösterdi. Yamaç konumu
nedeniyle 8 m.ye varan kesitler yıkılma tehlikesi oluşturduğu için ve kazı belgelemesinin sağlıklı yapılamadığı için, kazının en üst noktadan aşağıya doğru, caveanın toprak örtüsünün kaldırılmasıyla devam etmesi gereklidir. Öte
yandan Erken Bizans Devrine ait duvar kalıntılarının tamamı ortaya çıkarılması ve incelenmesi planlanmaktadır.

G SEKTÖRÜ (TAPINAK)
Zımbıllı Tepe’nin en yüksek kısmı olan A sektörünün hemen yakınındaki
G açmasında, jeoradar yöntemiyle tespit edilen dikdörtgen yapının - muhtemelen bir tapınak- araştırılması bu sezonda devam etti. Yapının planını anlayabilmek için açma, batıya ve güneye doğru genişletildi, doğu-batı doğrultusunda uzanan duvarın batıya doğru devam ettiği görüldü. Söz konusu duvarın kuzeyi buluntu yönünden daha verimliydi. Açmanın güneyinde ise in
situ durumda bir pithosun da bulunduğu depolama sistemi üzerinde çalışıldı
ve tahıl depolanmış olabileceği düşüncesiyle içeriğinden toprak örneği alındı.
Gıda maddesi depolanması genel olarak sivil konut alanlarında görüldüğü
için, A sektöründe olduğu gibi burada da alan kullanımının bir değişiklik geçirmiş olması olasıdır.

V SEKTÖRÜ (VİLLA)
Villa alanında bu yıl öncelikli olarak kış boyunca zarar gören bölümlerin
restorasyonu yapıldı, açmadaki kazı çalışmaları kuzeye doğru genişletilerek
devam etti. Bu alanda 15 m.x21 m. ebatlarında bir açma konumlanıp V10 olarak adlandırıldı. Kazı çalışmaları V10 açmasının doğu tarafına yoğunlaştırıldı. Burada BB odasının doğu yönüne paralel giden 14 m. boyunda olan tonoz
çatılı bir koridor ortaya çıktı. Söz konusu olan tonozlu çatı, tuğla taşlarından
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örülüp, iki harçlı taş duvar üzerine kurulmuştur. Tonoz çatının tuğla taşları
ise M.S. 7. – 10. yy. arasında sökülüp, villanın diğer alanlarında inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Çatı tuğlaların takriben tümü tahrip olmasına
rağmen, bahsi geçen iki in situ harçlı taş duvarın üzerindeki tonozun kıvrımı
az da olsa korunabilmiştir. Bu sıkıştırılmış toprak tabanlı koridorun güney
sonunda kapı izlerine rastlanılıp bir kiler veya depo işlevisi görmüştür. Bu
Koridorun doğu duvarından 5,5 m. genişliğinde basamakların CC alanına gittiği görüldü, ancak gidişatı sonraki evreye ait olan K-O duvarı tarafından kesilmiş bir vaziyette bulundu. Koridorun batı bitişiğinde kalan cesim BB odası
ve hypokaust sistemi ile tabanı ısıtılabilinen T odası ise toplumsal amaçlı kullanılmış olabilir. V8 olarak adlandırılan bölümde ise devam eden çalışmalar
sırasında kırmızı ve beyaz tesseradan oluşan iki renkli zemin mozaiğin üstü
tam olarak açıldı ve restore edildi (Resim 2). Söz konusu mozaik iki panele ayrılmış olup, batıdaki panelde meander motifleri, doğudakinde ise daha basit
geometrik motifler işlenmiştir. Doğudaki zemin ve burada bulunan seramiklere göre ev, M.S. 5. yy. ortası ile M.S. 6. yy. başlangıcına tarihlenebilir. Mozaiğin üzerinde çökmüş bir çatıya ait karbonize odun parçaları bulunması ve
bir yangından etkilendiği anlaşılan mozaik tesseranın görülmesi, bahsedilen
evrenin sonunda bir yangın nedeniyle çatının çökerek zemin üzerine düştüğünü göstermektedir. Mozaik zemin Giuseppina Bertolotto başkanlığında bir
restoratör ekip tarafından restore edilerek bir çatı konstrüksiyonu ile koruma
altına alındı.

M SEKTÖRÜ (KURTARMA KAZISI)
Zımbıllı Tepe’nin doğusunda kalan ve üzerinde hala tarım faaliyetleri
yapılan özel bir arazide bulunmakta olan M1 açması kazı programında yer
almayıp, bir kurtarma kazısı niteliği taşır. 2015 Ağustos ayı başlarında sahibi
tarafından sürülen tarlada kapalı bir pithos bulunduğu kazı işçileri tarafından ekip üyelerine bildirildi. Kastamonu Müze Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmede üstü açılmış, sağlam ve in situ durumda olan pithosun hasar
görmemesi için burada bilimsel bir kurtarma kazısı yapılması kararlaştırıldı.
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Toprak içinde yüz yıllar boyunca nemli kalmış pithosların hava ile temas
edince çatlamamaları için ilk önce ¼ nin daha sonra da ½ nin açılması ön görüldü. Ortaya çıkan arkeolojik buluntular doğrultusunda açma 5m. x 5.50 m.
büyütüldü, ilk toprak katmanının kaldırılması sırasında Pithos 2’nin kiremit
ve taşlardan oluşan bir yıkıntı tabaka içinde olduğu görüldü. Pithoslardan ikisinin (2 ve 3) taş kapakları sağlam iken, Pithos 1’in üzerine düşen yıkıntı yüzünden kapağı kısmen kırıktı. 01.09.2015 tarihinde müze temsilcilerinin, kazı
işçilerinin ve diğer meraklı Taşköprü sakinlerinin tanıklık yaptığı bir ortamda
pithosların kapakları açıldı ve içlerinde toprakla karışık karbonlaşmamış tohumlar olduğu görüldü (Resim: 4).
Açmanın derinleşmesiyle beraber güney tarafta tam olarak okunamayan
Geç Roma Devrine ait bir sikke ve Kyzikos menşeili Probus’a (M.S. 276-282 )
ait bir Antonian bulundu.2
Buradaki tabakanın kaldırılmasıyla açma, güney ve kuzey bölümü olmak
üzere, iki bölüme ayrıldı. Güneydeki mevcut duvar kalıntısına (S) ve pithoslara (N) iki ayrı sondaj açıldı. Bu katmanda çok sayıda keramik, kemik ve kömür parçaları ele geçirildi. Daha derinde pithoslar çevresinde killi bir tabaka
tespit edilmiş, buradaki bölüm derinleştirildiğinde pithos dibine kadar kadar
içinde hiç bir buluntu olmayan steril bir kil katmanı ile karşılaşıldı.
Pithosların yerlerine oturtulması muhtemelen pitheonas denilen, taban seviyesinin üzerine atılan toprakla yeni bir taban oluşturulması esasına dayanmaktadır (örneğin Magazzino dei Doli, Ostia). Bunun yanında Antik Çağda
bina inşaatından önce pithosların derinleştirilen kuyulara yerleştirildiği ve
sonradan etrafına duvarların yapıldığı da bilinmektedir (Resim: 5).
Pithosların doğusuna doğru devam eden duvarın, pithoslar ve pitheonaslarla mimari bağlamı ileride bulgu ölçümleri ve manyetik verilerinin birleştirilmesiyle daha iyi anlaşılacaktır. Bunun yanında bu bulguların şehir yapılaşma planındaki yeri de (Villa –Forum – Macellum), mimari bağlamın tipolojik
yorumları da (villa urbana, taberna, horreum) ilerideki çalışmalarda araştırı2

Avers: Zırhlı İmparator büstü ve IMP C M AVR PROBVS AVG yazısı. Revers: Elinde asa tutan
İmparator, kartal, Jüpiter ve CLEMENTIA TEMP yazısı.
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lacaktır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından numuneler üzerine ileride
yapılacak paleobotanik analizler buradaki tahıl üretimi, Roma Dönemi kent
ekonomisinde erzak stoklanması hakkında önemli veriler getirecektir.
Çıplak gözle yapılan ilk analizlere göre pithosların içindeki toprağın tohumlar içerdiği görüldü, ancak bunların karbonlaşmamış ve tahıl değil de ot
tohumu olması, pithosların asıl içeriği değil, muhtemelen karıncalarla pithos
içine sonradan getirilmiş olduğunu düşündürür. Büyük bir olasılıkla Antik
Çağda bu pithoslar sıvı, şarap veya su içeriyorlardı.
Halen yoğun bir şekilde tarım yapılan arazinin ivedilikle kamulaştırılması, Antik Çağa ait bulgular yüzeye çok yakın oldukları için en azından tarım
faaliyetlerinin derhal durdurulması gereklidir.

DEPOLAMA, SERAMİK VE DİĞER MALZEME ÇALIŞMALARI
Açmalardan çıkan buluntular, buluntu katmanlarına ve arkeolojik bağlamlarına göre ayrılarak, temizlendi, etiketlendi, poşetledi ve ahşap kasalara
yerleştirildi, veri bankasına işlendi. Seramik uzamanları kazı açmalarından
çıkan yüzlerce seramik parçasını gözden geçirerek sınıflandırdılar, birleşen
parçaları restorasyon için ayırdılar. Diagnostik parçalardan toplam 1500 çizim yapıldı ve ayrıntılı fotoğraf çekildi.

RESTORASYON VE KONSERVASYON, KORUMA ÖNLEMLERİ
Yukarıda da belirtidiği gibi kazı çalışmalarına paralel olarak mozaik restorarasyon çalışmalarına İtalyan restoratör Giuseppina Bertolotto ve Taşköprü
M.Y.O. Eser Koruma Bölümü öğrencileri tarafından devam edildi. Bunun yanında, kış aylarında zara gören, U mekânındaki grafitolu duvarlar da onarıldı.
Mozaikli ve duvar sıvaları bulunan mekânların üstü, kum, çakıl, kum çuvalı, jeotekstil ve geçici ahşap çatı ile kapatılırken, açılan diğer bütün alanlar
ve duvarlar jeotekstil ve çakıl taşları ile örtüldü. Diğer bütün açmalarda da
aynı koruma önlemleri alındı, açmaların çevresi telle çevrildi.
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Resim 1: Odeon sahne merdiveni.

Resim 2: Villa V 8 mozaikli mekân.
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Resim 3: Tiyatro parascaenion dış duvarı

Resim 4: Pithos buluntulu M 1 alanının gene görünümü
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Resim 5: Ö 1 Pithos kazısından detay görünüm.
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Elif ÜNLÜ
Agnès VOKAER

Boğaziçi Üniversitesi’nin 2007 yılından itibaren Mersin İli, Tarsus ilçesinde Gözlükule höyüğünde başlattığı kazı çalışmalarına 2011, 2013 ve 2015 yılında ara verilerek depo çalışmaları ile devam edilmiştir.1 Bu çalışmalar 30
Mayıs – 24 Haziran ile 12 – 24 Eylül 2011, 3 – 28 Haziran 2013, ve 24 Ağustos
– 18 Eylül 2015 tarihleri arasında, Tarsus Müze Müdürlüğü nezaretinde ekip
üyelerimiz tarafından yürütülmüştür.2 Çalışmalarımız Boğaziçi Üniversitesi
*

1

2

Prof. Dr. Aslı ÖZYAR, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek P.K.
2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Oya PANCAROĞLU, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Elif ÜNLÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek
P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE;
Yrd. Doç. Dr. Agnès VOKAER Université Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Sciences sociales, Département d’Histoire, Arts et Archéologie, Avenue Franklin Roosevelt 50 - 1050
Brüksel/BELÇİKA.
Kazıya önhazırlık olarak 2001-2006 yılları arasında yürütülen araştırmaların raporları ve 2007
yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarının raporlarının basıldığı yayınlar için bkz. www.kulturvarliklari.gov.tr; ayrıbasımları için bkz. www.tarsus.boun.edu.tr (yayınlar). KST Araştırmaların ilk 3 yılında yapılan çalışmalardan çıkan sonuçların derlemesi için bkz. Özyar, A. (ed.)
Field Seasons 2001-2003 of the Tarsus-Gözlükule Interdisciplinary Research Project. Istanbul : Ege
Yayınları 2005.
Depo çalışmaları A. Özyar ve E. Ünlü denetiminde yürütülmüştür. Bu çalışmalara katılanlar:
2011 yılında Doç. Dr. Oya Pancaroğlu, sanat tarihçisi (Boğaziçi Üniversitesi) Dr. Evrydiki Tasopoulou, arkeolog (Boğaziçi Üniversitesi) Dr. Lubna Omar, paleozooloji (Graduate University for
Advanced Science, Japonya) Dr. Joanita Vroom, Orta Çağ Seramik uzmanı (Amsterdam Üniversitesi) Türkan Pilavcı, doktora öğrencisi (Columbia Üniversitesi, ABD) Steve Karacic, doktora
öğrencisi (Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD) Yasemin Bağcı, doktora öğrencisi (Amsterdam
Üniversitesi) Çiğdem Külekçioğlu, yükseklisans öğrencisi (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Güldüren,
yükseklisans öğrencisi (Boğaziçi Üniversitesi) Sinem Güldal, yüksek lisans öğrencisi (Istanbul
Üniversitesi) Riha Prophet, lisans öğrencisi, (Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD) Akshyeta
Suryanaryan, lisans öğrencisi, (Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD) Açelya Alkan Gözbaşı ve
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5103 ve 8254 numaralı Tarsus Regional Project: Phase III and IV başlıklı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ödenekleri ile desteklenmiş olup, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Machteld
J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu katkısı ile yürütülmüştür.3
Söz konusu depo çalışmaları kapsamında Çukurova’nın batısında bulunan modern Tarsus kentinin güneyinde yer alan Gözlükule höyüğünün doğu
tepesinde kazılan yaklaşık 500 metrekarelik bir alana yayılan beş açmada
2007’den itibaren açığa çıkarılan Ortaçağ katmanlarında ele geçirilen Erken
İslami Dönem küçük buluntularının belgeleme çalışmalarına devam edilmiş
ve ilk değerlendirmeleri Oya Pancaroğlu tarafından yapılmıştır. Goldman dönemi Gözlükule kazılarında ele geçirilmiş ve aynı döneme tarihlenen ancak
henüz yayınlanmamış olan malzeme ile de karşılaştırılarak incelenen bu malzemenin arasında dikkat çeken bazı buluntu grupları üzerine sürdürdüğü
çalışmalar sonucunda Pancaroğlu aşağıdaki gözlem ve bilgileri aktarmıştır:

Steatit Buhurdanlar (Resim: 1)
Hem yeni dönem kazılarda hem de Goldman kazılarında ele geçirilen steatit (sabuntaşı) buhurdan (tütsü kabı) parçaları ilgi çekicidir. Bu tip buhurdanlar, İran,4 Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’daki kazılarda ele geçirilmiş ve
hemen hepsi 8.–10. yüzyıllara tarihlendirilmişlerdir. Geniş bir coğrafyada bulunmuş olmaları, buhurdanların yaygın bir şekilde günlük hayatta kullanıl-

3
4

Elif Topaç, restorasyon-konservasyon, Bengü Kılıçbeyli, çizim; 2013 yılında Doç. Dr. Oya Pancaroğlu, sanat tarihçisi (Boğaziçi Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Agnes Vokaer, arkeolog (Libre
de Bruxelles Üniversitesi, Belçika) Türkan Pilavcı, doktora öğrencisi (Columbia Üniversitesi,
ABD) Serdar Yalçın, doktora öğrencisi (Columbia Üniversitesi, ABD) Steve Karacic, doktora öğrencisi (Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD) Yasemin Bağcı, doktora öğrencisi (Amsterdam
Üniversitesi) Çiğdem Külekçioğlu, yükseklisans öğrencisi (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Güldüren,
yükseklisans öğrencisi (Boğaziçi Üniversitesi) Emrah Yergin, mimar (Ortadoğu Teknik Üniversitesi); 2015 yılında Türkan Pilavcı, doktora öğrencisi (Columbia Üniversitesi, ABD) Yasemin
Bağcı, doktora öğrencisi (Amsterdam Üniversitesi) Sinan As, yüksek lisans öğrencisi (Boğaziçi
Üniversitesi) Altuğ Altuğ, lisans öğrencisi.
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na destek ve katkıları için teşekkür ederiz.
Susa’dan örnekler için bkz. Museé du Louvre MAO S.197 ve MAO S.201; Nişapur’dan örnekler
için bkz. Metropolitan Museum of Art, New York MMA 37.40.48 ve 38.40.115.
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dıklarına işaret eder. Burada söz konusu olan sabuntaşı buhurdanlar, mangal
veya ocak üzerinde ısıtılmaları fikriyle üretilmiş olmalıdırlar.
Erken İslam Döneminde, özellikle Arabistan Yarımadası’nda önemli bir
sabuntaşı endüstrisinin varlığı öteden beri bilinmektedir. Bu endüstrinin 8.
ve 10. yüzyıllar arasında aktif olduğu görülmektedir ve Tarsus’taki buhurdanların da buradan ihraç edilmiş olmaları muhtemeldir. Tütsü olarak yakılan reçinelerin en başında gelen buhur (frankincense) ve mür’ün (myrrh) de
çağlar boyunca Arabistan’dan (özellikle Yemen’den) lüks tüketim ürünü olarak ihraç edildiği bilinmektedir. Bu bağlamda, daha erkene tarihlenen güney
Arabistan menşeili bir buhurdan tipinin Abbasi Döneminde kullanılanlara
bir prototip olması muhtemeldir.5
Tütsünün Antik çağlardan beri kutsal mekânlarla olan ilişkisine ek olarak
günlük hayatta da yer aldığı, hatta tıbbi tedavilerde kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca Abbasi Döneminde önem kazanan zarafet ve görgü kuralları
içinde, tütsüden elde edilen hoş kokuların rağbet konusu olduğu bilinmektedir. Bu tip buhurdanların Gözlükule’de bulunması bize Abbasi Dönemine tanıklık etmiş olan yerleşimin sosyal ortamı hakkında iyi bir fikir vermektedir.
Kaymaktaşından Yapılma Kapaklı Kutular (Resim: 2-4)
Tarsus-Gözlükule’de bulunan Erken İslam Dönemi eserleri arasında kaymaktaşından (İng. alabaster) yapılmış obje fragmanları dikkat çekmektedir.
Hem Goldman kazılarında hem halihazırdaki kazı projesinde bulunan bu
fragmanların çoğunlukla silindirik forma sahip kapaklı kutulara ait oldukları
anlaşılmaktadır. Kutuların çapları 12 cm.yi, yükseklikleri ise 5-6 cm.yi geçmemektedir. Kapaklar genellikle düz olup, bazılarının ortasında topuz biçimli
küçük bir tutamaç görülmektedir. Gözlükule’de bulunan fragmanlardan iki
tanesinin hem kapak hem tabak işlevi için tasarlandığı söylenebilir. Bazı fragmanlarda kazıma tekniğinde yapılmış bezemeler görülmektedir. Tutamaçlı
bir kapağın üzeri ise, iki konsantrik daire içine çepeçevre yerleştirilen, yazı
benzeri işaretler ile bezenmiştir (Çizim: 1).
5

Örneğin bkz. British Museum BM. 113230 (1915,0710.5); BM113231 (1915,0710.6).
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Kaymaktaşından üretilmiş bu kutuların ve kapakların neredeyse hepsinde görülen eş merkezli daire izleri, yapımlarında torna kullanıldığını göstermektedir. Kaymaktaşı, antik çağlardan beri özellikle Mısır ile ilişkilendirilmiş olup, kozmetik veya aromatik (parfümlü) malzemelerin saklanması için
kullanılan alabastron adlı minyatür kaplar bağlamında tanınmıştır. Nitekim,
Yunanca alabastron kelimesinin etimolojik olarak eski Mısır’da kaymaktaşı
yataklarının bulunduğu yerin adından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nil
vadisinden çıkan kaymaktaşı çoğunlukla kalsit olarak tanımlansa da, farklı bir mineralojik yapıya sahip ancak benzer görünüşlü olan jipse de (İng.
gypsum) sıklıkla kaymaktaşı denmektedir. Jips, Akdeniz havzasında yaygın
olarak bulunurken, kalsitin genellikle Mısır menşeli olduğu anlaşılmaktadır. Gözlükule’de bulunan kaymaktaşı fragmanlarının da 9.-10. yüzyıllarda
Mısır’dan ithal edilmiş objelere ait olma olasılığı kuvvetlidir. Bu fragmanların
kalsit yapısı, asitle temas sonucu ortaya çıkan kabarcık tarzında yüzeysel deformasyondan da anlaşılmaktadır.
Kaymaktaşından üretilen bu silindirik formlu kapaklı kutuların bir çeşit kozmetik ve/ya aromatik ürün saklama işlevi taşıdığı düşünülmektedir.
Abbasi döneminde uzun mesafeli ticaret yollarıyla lüks tüketim malzemesi
olarak ithal edilen aromatik maddelere yoğun bir ilgi vardı. Bu maddelerin
en pahalılarından olan amber (İng. ambregris) Hint Okyanusu’ndaki balinaların sindirim sisteminde bulunan mum kıvamında bir salgıdan, misk (İng.
musk) ise Tibet ve Çin’deki bir geyik türünün erkeğinin salgı bezlerinden
elde edilen bir maddeden oluşmaktaydı. Erken İslam Döneminin en makbul
parfümü olarak bilinen ghaliya, amber ve miskin ben (moringa) yağı ile karışımından elde ediliyordu. Ghaliya, Endülüs’ten İran’a kadar uzanan geniş
bir coğrafyada elit zümrelerin rağbet ettiği bir karışım idi ve diğer benzer
aromatik karışımlar gibi merhem kıvamındaydı. Abbasi Dönemi Arapça kaynaklarından ghaliya ve benzeri parfümlerin, varlıklı kadınların çeyizlerinde
bulunduğunu ve hatta uluslararası diplomatik hediye olarak takdim edildiğini anlıyoruz. Bu pahalı ürünleri saklamak için kaynaklarda cam veya gümüş
kaplardan bahsedilse de kaymaktaşından yapılmış kutu veya kapların ortaçağ Mısır bağlamında çeyiz listelerinde yer aldığını 11. yüzyıl ve öncesine ait
Geniza belgelerinden tespit etmek mümkündür. Dolayısıyla, kaymaktaşının

470

Mısır’da Antik Çağda olduğu gibi Ortaçağda da aromatik maddeler ve merhemlerle ilişkilendirildiğini düşünebiliriz.
Sonuç olarak, Gözlükule’de bulunan kaymaktaşı fragmanları Abbasi Döneminde Tarsus’un Mısır’la olan yoğun ilişkilerinin bir göstergesi olarak algılamak mümkündür. Hem kaymaktaşı kaplar hem de içinde saklanan karışımlar muhtemelen Mısır’dan bir lüks tüketim maddesi olarak Tarsus’a ithal
edilmekteydi.

Cam Eserler (Resim: 5-7 )
Hem Goldman kazılarında hem de son dönem yapılan Boğaziçi Üniversitesi kazılarında 9. – 10. yüzyıla tarihlenebilecek çok sayıda cam parçası, bulunmuştur. Bu cam malzemenin en çok göze çarpan parçaları arasında, erken
İslam Döneminde Irak, Suriye ve Mısır’da üretildiği bilinen lüster tekniği ile
bezenmiş olanlardır.
Lüster tekniğinin İslam seramik sanatında önemli bir yeri olsa da, bu
tekniğin ilk olarak Geç Antik Dönemde cam üzerinde geliştirilmiş olduğu
aşikârdır. Mısır’da 3. – 4. yüzyılda icat edildiği düşünülen lüsterli cam süsleme tekniğinin, erken Abbasi Döneminde önemli bir ivme kazandığını ve
Şam, Rakka, Fustat ve Samarra gibi merkezlerde üretildiğini günümüze gelen tarihli örneklerden söylemek mümkündür. Lüster tekniğinde cam objeler,
metal pigmentler içeren solüsyonlar ile boyanıp özel şartlarda fırınlanarak
bezenir. Kullanılan boya solüsyonlarının gümüş veya bakır pigmentler içerdiği tespit edilmiştir. Cam obje boyandıktan sonra düşük ısıda fırınlandığında, solüsyonun içindeki gümüş veya bakır partiküller cam yüzeyi ile kaynaşır
ve camın kendisini sarı ve kahverengi tonlarında boyar. Bu sebeple, lüster
tekniği İngilizce’de “luster painted” veya “luster stained” olarak tabir edilir
ki bu ikinci ibare metalik boyanın cam ile bizzat kaynaştığını ifade eder.
2010 yılında neredeyse tüm parçaları ele geçirilen bir küçük şişe lüster tekniğinde bezenmiştir. Bu bezemeler, çok açık mavi (aquamarine) renkli şeffaf
camdan üretilmiş olan şişenin gövdesinde yoğunlaşır. Gövde bezemesi biribirine paralel şeritlerle belirlenmiş olup, en üst şeridin içinde Kufi stilinde
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yazılmış Arapça bir yazı vardır. Bu şeridin altında ise eşit aralıklarda konumlanmış dört adet madalyon vardır. Madalyonların etrafında, paralel çizilmiş
şeritlerde ve Kufi yazıda aynı kahverengi tonda lüster boya kullanılmıştır.
Madalyonların içi ise lüster tekniğinde pek rastlanmayan gri-gümüş renginde
boyanmıştır. Bu gri-gümüş rengin özgün ya da daha sonradan (toprak içinde
kimyasal bir reaksiyon sonucu) oluşmuş olma ihtimali vardır. Lüster tekniği
için olağandışı sayılabilecek bu durum ileriki yıllarda araştırılacaktır. Ana
hatlarıyla, bu şişenin kompozisyonu ve iki renk lüster boyanın kullanımı,
Goldman kazılarında bulunan bir şişe fragmanının bezemesini biraz andırır.
Bezeme, gövdenin üst kısmına (yani şişenin boynuna) doğru uzanır fakat
bu bölgedeki lüster boyanın daha silik olmasından dolayı desenleri ayırt etmek pek mümkün değildir. Arapça yazı da yer yer silik oluşu ve objenin noksan kısımlarına denk gelmesinden dolayı henüz deşifre edilememiştir. İslam
epigrafi uzmanı Dr. Manijeh Bayani (Londra) fotoğraflar üzerinden incelediği
yazının sadece iki kelimesi için şimdilik kesin olmayan bir öneride bulunmuştur “hakikaten, o” anlamında kullanılan bir vurgu olan (innahu) ve “en
güzel/ veya en güzeli ” anlamında (ahmali/ajmali ….). Şişenin konservasyonu
tamamlandıktan sonra yazının silik kısımları daha iyi fotoğraflandığı zaman
Dr. Bayani tarafından tekrar incelenecektir.
Abbasi cam literatüründe 8. - 10. yüzyıla tarihlendirilen ve üzerinde yazı
bulunan az sayıda lüster obje vardır.6 Şam ve Fustat gibi önemli merkezlerde
üretilmiş olan bu yazılı örneklerin, hem yazı hem de diğer bezeme unsurları
itibariyle bizim şişeye göre daha incelikli bir şekilde tasarlandıklarını söylemek mümkündür. Bu izlenimden hareketle, bu şişenin Tarsus’da üretilmiş
olma ihtimali akla gelmektedir. Nitekim, Tarsus’daki Roma Dönemi hamamının, Ortaçağda cam işliği olarak kullanıldığı kazılarla tespit edilmiştir; ancak, bu işliklerdeki üretimde lüster tekniğinin uygulanıp uygulanmadığını
henüz bilmiyoruz. Öte yandan, Tarsus-Gözlükule’de bulunan diğer ithal lüks
tüketim malzemeleri (özellikle Irak menşeli seramikler) göz önünde tutulduğunda, bu şişenin ve burada bulunan diğer lüster bezemeli cam fragmanların
Suriye veya Mısır’dan (hatta Irak’tan) ithal edilmiş olması da mümkündür.
6

Örneğin bkz. Corning Museum of Glass 69.1.1.
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Her halûkarda, bu yazılı şişeyi Tarsus-Gözlükule’de bulunan birçok Abbasi
Dönemi yazılı seramik örnekleriyle beraber değerlendirerek, burada 9. – 10.
yüzyıllarda lüks eşya tüketiminde yazılı objelerin özel bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür.
Bronz Tip Aletleri (Resim: 8-9)
2007’den beri yürütülen yeni kazılarda Ortaçağ katmanlarında ele geçirilen Tarsus-Gözlükule’deki yerleşimin erken İslam Dönemine (8. – 10. yy.) ait
9 bronz obje, tıp aletleri olarak tanımlanabilir. Bu aletler, 10 – 15 cm. arasında
çubuk formundadır ve dökme tekniği ile üretilmiştir. Bazıları muntazam bir
silindirik forma sahiptir; diğerlerinde ise uç kısma doğru hafif ama belirgin
şekilde bir kalınlaşma görülür. Çubukların birkaçında prizmatik veya küre
şeklinde boğumlar göze çarpar; bunlar hem dekoratif hem de aletin kullanımını belirleyen ve itina ile tasarlanmış unsurlardır. Aletlerin yüzeyleri cilalı,
en uçları ise ekseriyatla sivri veya delici olmayıp, yuvarlanmıştır.
Bu çubukların tümünü, Antik çağlardan—özellikle Roma Döneminden—
beri tıp aletleri arasında oldukça temel bir konuma sahip olan “sonda” ya da
“cerrah mili” olarak tanımlamak mümkündür. Latince specillum, Yunanca
(mili) μήλη, Arapça ise mirwad veya misbâr olarak bilinen sonda (İng. “sound”
veya “probe”), aslında birden çok işlev görme özelliği olan bir alettir. İnsan
vücudunda oluşan apse ve fistül gibi kovukları incelemeye, merhem sürmeye,
ısıtılarak tedavi amaçlı doku yakmaya/dağlamaya (İng. “cauterization”) ve
küçük havanlarda ilaç (veya kozmetik) hazırlamaya uygun olabilen bu sondaların aynı zamanda damla damlatmak için de kullanıldığı bilinmektedir. Bu
son işlev için, damla olarak kullanılacak solüsyona bir kumaş veya pamuk parçasının batırılıp sondanın ortasına sarılıp sıkılması suretiyle, solüsyonun sondanın yüzeyinden kontrollü bir şekilde hedefine doğru akıtılıp damlatılması
sağlanabilmekteydi. Sondaların kalınlaşan uçlarının özellikle bu akıtma işlevi
için tasarlandığı söylenebilir. Modern tıp öncesi üretilen sondalar arasında
yaygın olan çift veya çok işlevsellik durumu, Tarsus-Gözlükule örneklerinden
de görüldüğü üzere, bu aletlerin bir ucunun kaşık, kepçecik (İng. “scoop”),
çengel, neşter veya spatüla olarak tasarlanmalarından anlaşılmaktadır.
Tarsus-Gözlükule’de bulunan bronz sondalar arasında bir ucu damla biçi-
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minde bir kaşık veya kepçecik şeklinde üretilmiş olanı oldukça dikkata değerdir. Bu kepçecik, bir kaptan ilaç almakta kullanılabileceği gibi muhtemelen bir
yaranın içini boşaltmaya veya kazımaya (“küretaj”) uygun olarak tasarlanmıştı. Bu aletin uzun sapını da, kalınlaşan ucu itibariyle, basit bir sonda olarak görmek mümkündür. Bir diğer alet ise, antik Yunanca da dipyrênos mêlê veya amphismilos olarak adlandırılan, çift taraflı sonda olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
tip sondanın ortasındaki dekoratif boğum aynı zamanda tutacak yeri olmalıdır.
Sondanın iki ucu biribirinden farksız olsa da esas işlevselliği peşpeşe iki ayrı işlem (örneğin, doku yakmak ve merhem sürmek) için kullanılabilmesinden kaynaklanır. Epey yaygın bir alet olan bu çift taraflı sondanın Tarsus-Gözlükule’de
iki örneği bulunmuştur. Tarsus-Gözlükule bronz tıp aletleri arasında diğerlerinden oldukça daha kısa bir örneği de vardır. Yaklaşık 7 cm. uzunluğundaki
bu örneğin, tıbbi veya cerrahi uygulamadan ziyade ilaç veya kozmetik ürün hazırlamak için tasarlanmış olması muhtemeldir. Bulunan örnekler arasında en
dekoratif boğumlara sahip olması, bu küçük çubuğun sonda değil de minyatür
ve estetik bir havan tokmağı işlevi gördüğünü akla getirir.
Bu konuda bir dikkat çeken husus da bu döneme ait tabakaların açığa çıkarıldığı Goldman dönemi kazılarında hiç tıp aletlerine rastlanmamış olmasıdır. Demek ki bu gibi aletler höyük üzerine yayılan yerleşim yerinin her
tarafında kullanılmamış, bir diğer deyiş ile kullanımları sadece belli bir alan,
belki de içinde bir tabibin yaşadığı bir yapı ile sınırlı idi.
Erken İslam Döneminde üretilmiş olan sonda gibi aletler, Roma Döneminde kullanılan tıp aletlerinin devamı olarak kabul edilebilir. Bu süreklilik
aslında genel olarak tıp alanındaki teorik ve pratik bilginin Antik çağlardan
İslam Ortaçağına dek pekiştirelerek süregelmesinin önemli bir göstergesidir.
8. yüzyılın ikinci yarısında Abbasi halifelerinin bizzat başlattığı (ve takriben
200 yıl boyunca sürdürülen) Yunanca’dan Arapça’ya çeviri akımı (“Translation Movement”) sayesinde Yunan-Roma tıp mirası İslam dünyası tarafından
devralınmış ve üzerine yeni keşifler ve yaklaşımlar inşa edilmişti. Tıp aletleri
de bu bağlamda gelişmiş ve özellikle cerrahi alanındaki gelişmeler yeni aletlerin türetilmesine yol açmıştı. Tarsus-Gözlükule’de bulunan bu tıp aletlerinin üretildiği 8. 9. ve 10. yüzyıllar, İslam tıp tarihi için oldukça fazla önem
arz eder. Dönemin en meşhur hekim ve cerrahı, Endülüslü Ebu’l-Kasım elZehrâvî (Batı’daki adıyla Abulcasis, öl. 1009), 30 kısımdan oluşan Kitab el-
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Tasrif adlı tıp ansiklopedisi mahiyetindeki yapıtında 200 kadar tıp aletini de
tasvir etmiştir.
Abbasi Dönemi Sırsız ve Bezemesiz Seramikler
Bu çalışmaların yanı sıra yeni dönem Tarsus-Gözlükule kazılarında Erken
İslami Dönemi kapsamında açığa çıkarılan büyük bir konut alanının içinden
ve etrafındaki çöp çukurlarında ele geçirilen sırsız, gündelik çanak çömlekler
ve pişirme kapları Yrd. Doç. Dr. Agnes Vokaer tarafından incelenmektedir.
Goldman kazılarında bulunan sırlı ve bezemeli seramikler ise Yasemin Bağcı
tarafından Amsterdam Üniversitesi’nde bir doktora tezi kapsamında çalışılmaktadır. Bunlar Boğaziçi Üniversitesi kazılarından çıkan seramiklerle birebir
örtüşür. Tarsus-Gözlükule kazılarında bulunan seramikler stratigrafik olarak
sağlam kontekstlerde bulunduğu için Goldman kazılarında bulunanlara da
katkısı büyüktür. Tarsus-Gözlükule kazılarında bulunan Abbasi Dönemi seramiklerinin form analizlerinin yanısıra üretim ve tüketim ağlarının daha iyi
anlaşılabilmesi için petrografik çalışmalar da başlatılmıştır. Sırsız ve bezemesiz ortaçağ seramiklerinin hamurlarının laboratuvar ortamında mikroskopik
olarak incelenmesi için etütlük seramiklerden 67 tane örnek alınmıştır. Ayrıca
toplam 10 adet pişirme kabından yurtiçi kurumlarda petrografik ve kimyasal
analiz yapılabilmesi için örnek alınarak numuneler hazırlanmıştır.
Dr. Agnes Vokaer’ın aktardığı üzere bu katmanlardan çıkan seramikler
özellikle 9. yy. Bilad al-Şam’da yaygın olarak kullanılan Abbasi Dönemi seramikleri ile örtüşmektedir.
Pişirme Kapları (Resim: 10)
Tarsus-Gözlükule’de gündelik kullanım seramikleri arasında özellikle pişirme kapları dikkat çekmektedir. Emevi Döneminde Geç Antik/Bizans geleneğinin devamı olan pişirme kaplarının yerine Abbasi Döneminde Kuzey
Suriye bölgesinde yaygın olan boyunsuz güveç tipi pişirme kapları kullanılmaya başlanır. Tarsus-Gözlükule’de de bu değişim açık bir şekilde görülür.
Bu bağlamda yerleşimdeki ortaçağ seramikleri arasında M.S. 7. yy. ortasından 10. yy.a kadar tarihlenen iki farklı pişirme kabı formu tesbit edilmiştir.
Bunlardan biri Yemen ve Arabistan’dan tanınan, steatit taşından güveçlerin
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seramik taklidi olarak üretilmiş olanlardır. Bilad al-Şam’da Erken İslami Dönemin başından itibaren steatitten üretilen pişirme kapları, kandiller ve buhurdanların (buhurdanlar için bkz. yukarıda) kullanımı yaygındır. TarsusGözlükule’de ele geçirilen steatit taş kapların seramik taklitlerden en tipik
olan güveç tipi kaplar düz gövdeli, düz veya yuvarlatılmış dipli, üstü düzlenmiş kalın ağızlı 2, 3 veya 4 adet üçgen şeklinde tutamaklıdırlar. Yüzeyleri
perdahlıdır. Dolayısıyla hem şeklen, hem renk bakımından hem de parlak
yüzeyleri ile taş kapları taklit ettikleri aşikardır. Fakat üretim tekniği olarak
iki ayrı yöntem uygulanmıştır: biri siyah veya kahverengi kalsit katkılı bir
hamurdan yapılarak perdahlanmış olanlar, diğeri ise mineral katkılı aşağıda
bahsedilen “Brittle Ware” geleneğinde üretilenlerdir.
Tarsus-Gözlükule pişirme kapları arasında diğer önemli grup “Brittle
Ware” olarak tabir edilen bir cins hamurdan yapılan güveçlerdir. Suriye bölgesinde Roma Döneminden Erken İslami Döneme kadar kullanılan, “kırılgan
mal” anlamına gelen, kendine özgü yoğun demirli bir hamurdan yapılan pişirme kapları için “brittle ware” tabiri kullanılır. Tarsus’ta en sık rastlanılan
“brittle ware” pişirme kabı formu ise küre biçimli, yuvarlak hatlı olup taş
taklidi çömlek tipinden oldukça farklıdır. Bu seramiklerden 2014’te alınan
kil örneklerinin mineralojik XRF analizlerinin sonuçlarına göre bu kapların
bir kısmının Antakya’da olması muhtemel brittle ware workshop 1 olarak tanınan bir üretim merkezinde yapıldıkları anlaşılmıştır. Yapılan analizler bir
diğer hamurun da Roma ve Geç Antik Döneminden beri faal olan ve Abbasi
Döneminde de kullanılmaya devam edilen ikinci bir üretim merkezine işaret etmektedir. Bu üretim merkezinin neresi olduğu bilinmemekle beraber bu
gibi bir teknolojik devamlılığı göz önünde bulundurduğumuzda bu seramik
işliğinin Tarsus veya civarında olduğunu düşünebiliriz.
Özetlersek Abbasi Dönemi pişirme kapları bir yandan polikrom lüster seramikleri gibi daha geniş bir coğrafi alana yayılan, bir anlamda uluslararası
çapta gelişen Erken İslami seramik ve mutfak geleneğini yansıtır. Örneklerini gördüğümüz “brittle ware” güveçler tüm Levant boyunca ve Irak’ta Abu
Sarifa’ya kadar uzanan bir dağılıma sahiptir. Bir yandan da kuzeydoğu Akdeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan form ve hamur formülü ile üretilen
daha yerel bir sınıf da mevcuttur. Ayrıca güney Arabistan steatit pişirme kaplarının seramik taklitlerinin bulunması ve bunların bir kısmının kuzey Suriye
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bölgesinin eski bir geleneği olan “brittle ware” hamurundan yapılmış olması
sebebiyle Tarsus-Gözlükule’deki mutfak ve yemek kültürünün son derece
karmaşık bir sentezi yansıttığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda yapılacak petrografik analizler Gözlükule’de ele geçirilen pişirme kaplarının üretim
merkezleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verecektir.
Deve Tüyü Renkli, Bezemesiz ve Sırsız Çömlekler (Resim: 11-12)
Çanak çömleklerin çoğunluğu deve tüyü renkli, kalker katkılı hamurlu,
bezemesiz ve sırsız seramiklerden oluşur ve Tarsus-Gözlükule’de bulunan
formlar geniş bir coğrafyada dağılım gösterirler. Bu grubu oluşturan belli başlı ve tipik formlar, farklı boylarda üretilmiş olan, ağız kenarları dışa dönük
leğenler, farklı derinliklerde kulplu veya kulpsuz kaplar ve kâseler, bir de tek
kulplu, gene ağız kenarları dışa dönük maşrapalardır. Maşrapaların bir kısmı
polikrom olarak da üretilmiştir. Kâselerin bir kısmının ağız kenarları büklümlüdür. Sofrada sıvı tüketimi için kullanılan tipik formlar ise omuzları ve
dipleri keskin omurgalı, farklı boylarda üretilen sürahilerden oluşur. Bu seramik grubu Abbasi Döneminde kuzey Suriye’de Hadir Kinasrin veya Rakka,
güneyde Yaffa’nın yakınında Yund Filastin’in merkezi Ramla ve doğuda Kasr
el-Hayr el-Şarki’ye kadar uzanan bir coğrafyada yaygın olarak kullanılmıştır.
Bunlar dışında şimdilik başka benzerlerine rastlanmadığı için buraya
özgü olduğunu düşündüğümüz ağız kenarı kapak veya bez tutturulabilecek
şekilde çıkıntılı, boynu yivli, çift kulplu testiler vardır.
Bütün bu Abbasi geleneğinde üretilmiş sırsız, bezemesi seramiklerin arasında dikkat çeken kırmızımsı-gri renkli amphora ise 9. ile 10. yy. arasına tarihlenmektedir ve Karadeniz bölgesinden üretilmiş bir Bizans amphorası olmalıdır (Resim: 13). Bu da Abbasi Döneminde Tarsus-Gözlükule yerleşiminin
Suriye/Mezopotamya bölgesi ile kurduğu çok yakın kültürel ilişkilerinin yanısıra komşusu Bizans ile de ticari ilişkilerini koparmadığına işaret eder.
Çalışmalarımıza izin veren ve destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne
ve bu müzelerdeki değerli uzmanlara yaptıkları katkılar için en içten teşekkürlerimizi ekip olarak sunarız.
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Çizim 1: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen kaymaktaşından yapılmış, yazı benzeri bezemeli kutu kapağı.

Resim 1: Tarsus-Gözlükule kazılarında ele geçen steatit buhurdan parçaları, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.
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Resim 2: Tarsus-Gözlükule kazılarında ele geçirilen kaymaktaşından yapılmış
kutu parçaları, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.

Resim 3: Tarsus-Gözlükule kazılarında ele geçirilen kaymaktaşından yapılmış tutamaçlı kutu kapakları, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.
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Resim 4: Tarsus-Gözlükule Goldman kazılarında ele geçirilen kaymaktaşından yapılmış
kapak veya tabak, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.

Resim 5: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen lüster boyalı
bir cam esere ait parçalar, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.
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Resim 6: Tarsus-Gözlükule Goldman kazılarında ele geçirilen lüster boyalı cam
şişe fragmanları, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.

Resim 7: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen Erken
İslami Dönem lüster boyalı, yazılı cam şişe, Ortaçağ katmanı, Erken
İslami Dönem.
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Resim 8: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen Erken İslami
Dönem bronz tıp aletleri, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.

Resim 9: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen Erken İslami
Dönem bronz, iki taraflı sonda, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.
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Resim 10: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen Erken
İslami Dönem pişirme kapları, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.

Resim 11: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen Erken
İslami Dönem deve tüyü renkli, bezemesiz, sırsız seramikler, Ortaçağ
katmanı, Erken İslami Dönem.
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Resim 12: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen Erken İslami
Dönem deve tüyü renkli, bezemesiz, sırsız seramikler, Ortaçağ katmanı, Erken İslami Dönem.

Resim 13: Tarsus-Gözlükule Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ele geçirilen 9.-10. yy. Bizans amphorası, Ortaçağ katmanı.
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2015 YILI TEOS KAZI ÇALIŞMALARI (6. SEZON)

Musa KADIOĞLU*
Canan ÖZBİL
Mustafa ADAK
Çiğdem GENÇLER GÜRAY
Yusuf POLAT
Hazal ERGİN
Rahşan TAMSÜ POLAT
Görkem YENİCE
Cem PALA

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi’nde yer alan Teos antik kentinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına başkanlığım altında sürdürülen altıncı dönem kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları 15 Haziran–18 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.
*
1

Prof. Dr. M. Kadıoğlu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
2015 yılı Teos kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KVMG Yatırım Bütçesi ve DÖSİMM) sağlamış olduğu maddi destekle 95 gün sürmüştür. Ayrıca çalışmalarımızı, Yaşar Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Emine Feyhan Yaşar, Hiddenbay-Teos Gayrimenkul Yat. Tur. İnş. San. Tiç.
Ltd. Şti. ile İzmir AGORA Alışveriş Merkezi adına Odak İnşaat Mühendislik Madencilik San.
ve Tic. A.Ş. finansal olarak desteklemişlerdir. T.C. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi kazı çalışmalarına ayni ve
maddi destek vermişlerdir. Yukarıda adı geçen kurum, kuruluş ve kişilere destekleri için teşekkür ederim. 2015 yılı çalışmalarına, T.C. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. S. Erkut, doktora öğrencisi Araş. Gör.
C. Özbil, Arkeologlar G. Yenice, C. Pala, H. Ergin ve S. Gülgönül, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
öğrencileri, G. Pektaş, E. Bağdatlıoğlu, U. Karazeybek, T. Uluger, E. Utlu, S. T. Özkan, H. Uslu, K.
Ateş, K. Pehlivanoğlu, A. Sever ve A. E. Şahin, S. Kaya, C. Doğançay, G. Torun, İ. Kaplan, M. Söğüt, M. Çatuk, Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri S. S. Bilge T. Buyruk; Restorayon Uzmanı
Mimar F. E. Köşgeroğlu (M.A.) ve Ç. H. Bora (M.A), mimarlar M. Çetiner ve T. Kavak; Akdeniz
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. M. Adak, Araş. Gör. E. Taşdelen (M.A.); Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. R. Tamsü Polat ve Öğr. Gör. Y. Polat; Başkent Üniversitesi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. T. Albustanlıoğlu
ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Dr. Ç. Gençler
Güray; Fransa Bordeaux Ausonius Enstitüsü’nden nümismat Dr. K. Konuk katılmışlardır. Su
altı araştırmalarına Mimar F. E. Köşgeroğlu, G. Köşgeroğlu, O. Serdar, S. Gülsöken ve Ö. Demirci katılmışlardır. Ayrıca, yabancı ekip üyeleri olarak Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof.
Dr. M. Kerschner ile doktora öğrencisi N. M. Voss katılmışlardır. 2015 yılı Teos çalışmalarında
İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Sayın S. Arslan Bakanlık Temsilcisi olarak görev almıştır. Tüm kazı
ekibime göstermiş oldukları gayretten ötürü çok teşekkür ederim.
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2015 yılı kazı sezonunda, öncelikli olarak 2010 yılında başlanılan antik kentin sayısal planının çıkarılmasına yönelik belgeleme çalışmalarına, Teos Çevre Düzenleme Projesinin tamamlanmasına ve ayrıca Dionysos Tapınağı’nın
batı stoası, altarı ile propylonunda, akropolis, bouleuterion ve tiyatroda kazı çalışmalarına devam edilmiştir.

BELGELEME ÇALIŞMALARI
Sayısal Kent Planı ve Mimari Belgeleme
Musa KADIOĞLU
Antik kentin sayısal kent planının çıkarılması ve cadde-sokak ilişkisinin
araştırılmasına yönelik olarak 2010 yılından itibaren sürdürülen belgeleme
çalışmaları kapsamında, Hellenistik Dönem kent suru içerisinde kalan tüm
yapı ve yapı kalıntıları sayısal kent planına total station ve GNSS hassas ölçüm
aletleri kullanılarak (Nikon Nivo C3 ve Foif A20 GNSS) işlenmiştir (Plan: 1).
Ayrıca, 2010 yılında başlanılan Dionysos Tapınağı’nın plan rölövesine yönelik çalışmalara 2015 yılında da devam edilmiş, 3D dijital tarama ile elde edilen
mimari blok ve yapı bölümlerinin çizimleri detaylandırılmış ve blok envanter
numaraları rölöve üzerine işlenmeye devam edilmiştir. Ayrıca bouleuterion
(Resim: 1), tiyatro, batı nekropolis ve Dionysos Tapınağı’nın (Resim: 2) yüksek
çözünürlükteki hava fotoğrafları model helikopter ile çekilmiştir.

Cam Buluntuların Genel Değerlendirilmesi
Çiğdem GENÇLER GÜRAY2
21-22 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılan cam çalışmalarındaki amaç, kentin
cam tipolojisini tespit etmek ve cam buluntularının tarih aralığını bulmaktır. Bu
amaç doğrultusunda, 2010 yılından itibaren Teos kazılarında bulunmuş olan
cam buluntuların tümü gözden geçirilmiş ve sadece profil veren parçaların fo2

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Gençler Güray, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
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toğrafları çekilmiştir. Kentin Akropolis, Hellenistik sur, tiyatro, Dionysos Tapınağı ve propylonu, bouleuterionda yapılan kazılarda ortaya çıkan cam buluntuların büyük bir kısmını Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’ne ait kalıba döküm
cam formları oluşturmaktadır. Parçalar, alanlara göre değerlendirildiğinde her
alanın cam buluntularının kendi içinde bir uyumunun olduğu tespit edilmiştir.
Kalıba döküm cam repertuarının neredeyse bütün formlarını bulunduran Teos
buluntuları, bu özelliğiyle önemli bir grubu oluşturmaktadır.

Hellenistik Sur Araştırmaları
Yusuf POLAT3
2015 yılı Hellenistik Dönem sur araştırmaları kapsamında, yüzeyden çok
az takip edilebilen kuzey surları araştırılmıştır. Kuzey surlarının günümüzde
sağlıklı olarak takip edilememesinin en önemli nedenlerinden biri, sur duvarlarının Sığacık-Eski İskele yolu dolgusunun altında kalmasıdır. Yine de
kısmen izlenebilen sur hattı boyunca, yol kenarlarındaki bloklar kentin bu
bölümündeki surlarla ilgili sınırlı da olsa bilgi vermektedir (Resim: 3). 2015
yılı çalışmalarıyla, Sığacık-Eski İskele yolu üzerinde tespit edilen sur kalıntıları belgelenerek kent planına aktarılmıştır. Kentin kuzeydoğusunda, akropolisin 130 m kuzeyinde yapılan yüzey araştırmalarında kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu yedi adet sur bloğu tespit edilmiştir. Konumu ve bloklar üzerinde
bulunan kenetlerden dolayı bu alanda bir kule olması ihtimali yüksektir. Bu
alanın 140 m. kuzeydoğusunda, Sığacık-Eski İskele Yolu’na çıkan tali yolun
solunda bulunan yol yapımı nedeniyle, yerlerinden oynatılmış sur duvarları
bulunmaktadır. Kuzeydoğuda bulunan yol kenarlarında bahçelerin duvarlarında kullanılan sur blokları, yol hattının aynı zamanda kenti çevreleyen
surlarla aynı olduğunu göstermektedir.
Çalışmalar kapsamında yapılan yüzey araştırmasında akropolisin 550 m.
kuzeydoğusunda Külahlıkır Tepesi’nde, tepe noktasının batısında, gözetleme
kulesi olduğunu düşündüğümüz bloklar tespit edilmiştir (Resim: 4).
3

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Polat, Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü, Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, 26470 Eskişehir/TÜRKİYE.
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KAZI ÇALIŞMALARI
Akropolis Kazı Çalışmaları
Hazal ERGİN4
Kentin kuzeyinde, günümüzde Kocakır Tepe olarak adlandırılan akropolisteki yapı kalıntılarının ve Herodotos’un bahsetmiş olduğu5 Arkaik Dönem
surunun tespitine yönelik çalışmalara 2015 yılında da devam edilmiştir. Bu
doğrultuda hekatompedon olarak adlandırılan yapının kuzeyinde akropolis tepesini kuzey yönde çevreleyen polygonal ve rektagonal teknikte çok düzenli olmayan blok sırasının, yayınlarda varlığından söz edilen Arkaik Dönem suru6
ile bağlantısını anlamak ve olası surun temeline ilişkin veri elde etmek amacıyla iki adet sondaj gerçekleştirilmiştir (Plan: 2).

AK9 ve AK10 Sondajları
Hekatompedon olarak adlandırılan tapınağın kuzeybatısındaki, doğu-batı
yönlü duvar hattının güneyine bitişik 3,5x1,5 m. ölçülerinde bir açma (AK9)
açılmıştır. Söz konusu duvar hattı, içi yumruk büyüklüğünde moloz taşlarla
doldurulmuş çift blok sırasından oluşmaktadır.
Sondajın deniz seviyesine göre +32,26 m.de başlayan yüzey toprağı +32,14
m.de sona ermiş ve bu katmanda herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmamıştır. Yüzey toprağının kaldırılmasının ardından açık kahverengi renkli
toprak katmanına ulaşılmış (T15-AK9-002) ve bu katmanda Arkaik Döneme
tarihlenen az sayıda amorf seramik parçaları ele geçirilmiştir. Yüzeyde görünen ve açmanın kuzey sınırını oluşturan blok sırasının önündeki derinleşme
çalışmaları ile küçük taşlardan oluşan bir dolgu tespit edilmiştir. Çalışmalar,
+32,08 m.ye gelindiğinde ana kayaya ulaşıldığı için sonlandırılmıştır.
4
5
6

Hazal Ergin, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji
Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.
Herodotos I, 168.
“Teos”, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques sans l’Orient hellénique (Novembre 1923-Novembre 1924), BCH 48, 1924, 508; Y. Bequignon – A. Laumonier, “Fouilles de
Teos (1924)”, BCH 49, 1925, 284-286; D. M. Uz, Teos’taki Dionysos Tapınağı (2013).
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AK9 sondajının doğusunda 3x1,5 m. ölçülerinde yeni bir sondaj (AK10)
açılmıştır. Açmanın başlangıç seviyesi olan (T15-AK10-001) +32,19 m. ile
+32,06 m. arasında kalan yüzey toprağı içerisinde farklı dönemlere tarihlenen
az sayıda seramik parçaları ele geçirilmiştir. Yüzey toprağının alınmasından
sonra, kireç yoğunluklu toprak tabakasından oluşan yeni bir katmana gelinmiş (T15-AK10-002) ulaşılmıştır. +31,71 m.de sona eren bu katmanda çok sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Bunlar arasında en erken M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen ince cidarlı kâse ve çanak parçaları bulunmaktadır. Seramik
bulgulara ek olarak yine aynı katmanda bir adet dokuma tezgâh ağırlığı bulunmuştur. Söz konusu açmada da yüzeyde görünen rektagonal blok sırasının
altında başka bir blok sırasına rastlanmamıştır. Aynı şekilde AK9 açmasında
olduğu gibi, görünen blok sırasının küçük taşlarla oluşturulmuş bir dolgu
üzerine yerleştirildiği görülmüştür. +31,71 m. derinlikte sarı renkli toprakta
çalışmalara devam edilmiş (T15-AK10-003) ve az sayıda seramik parçaları ele
geçirilmiştir. +31,54 m. derinliğe gelindiğinde ana toprağa rastlanması üzerine çalışmalar sonlandırılmıştır.
Sonuç olarak akropolisi kuzey yönde sınırlayan ve bir sırt üzerinde yer alan
doğu-batı yönlü blok sırasının bir alt yapıya sahip olmadığı görülmüştür.
Ayrıca, söz konusu mimariyi tarihleyebilecek kapalı kontekst malzemenin ele
geçmemiş olması nedeniyle batıdan doğuya doğru akropolisi çevreleyen çift
sıra duvar örgülü kalıntının Arkaik Dönem suru ile ilişkilendirilmesi şimdilik
güçtür.

Dionysos Tapınağı Kazı Çalışmaları
DT3 Açması
Rahşan TAMSÜ POLAT7
Dionysos Tapınağı’nın kuzeybatısında temenos alanı içerisinde 2013 yılı
kazı çalışmalarında batı stoanın kuzey yarısı ortaya çıkarılmıştı8. 2015 yılın7
8

Yrd. Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yunus Emre Kampüsü, Arkeoloji Bölümü, 26470, Tepebaşı-Eskişehir/TÜRKİYE.
M. Kadıoğlu, “2012-2013 Teos Kazı Çalışmaları (3.-4. sezon)”, KST 36.3 (2015) 452-453.
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da batı stoanın stylobatının euthynteria seviyesini ve bu alanda 2013 yılında
ortaya çıkartılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu düzgün işlenmiş kesme
bloklardan yapılmış duvarın kullanım sürecini tespit etmek amaçlanmıştır9.
2013 yılındaki kazı çalışmalarında +6,50/6,35 m. kotunda ele geçirilen Klasik
Dönem seramikleri, bu alanın yeniden stratigrafik olarak değerlendirilmesini ve bu malzemenin geldiği tabakanın belirlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu
seramiklerin varlığı, Dionysos Tapınağı ve çevresindeki erken dönem kullanımının tespit edilmesi konusunda önemli ipuçları sunmuştur. 3,75x3,80 m.
ölçülerindeki açmada, öncelikli olarak 2013 yılında kazılan alana doldurulan
toprağın (+6,87 m.) kazılmasına başlanmıştır10. 2013 yılında güney duvarın
önünde de duvarların yıkılma tehlikesi düşünülerek toprak kesit bırakıldığı
için 2015 yılında öncelikle bu alanda 1,70x0,70 m. ölçülerinde bir açma (güney
duvar önü) ile çalışmalara devam edilmiştir. Burada +6,55/6,33 m. seviyede,
oldukça kaliteli siyah parlak firnisli kylixler, destekli krater parçaları, skyphoslar, kırmızı figür amphora parçaları ele geçirilmiştir11 (Resim: 5, Çizim: 1). Ayrıca bu seramikler içerisinde Arkaik Döneme (M.Ö. 6. yy.) tarihlenen birkaç
seramik parçası da bulunmaktadır.
Kazı çalışmaları tamamlanan alan kapalı bir mekân algısı uyandırmaktadır. Duvarda kullanılan taşlar ile duvar örgü teknikleri, iki farklı evrenin
varlığına işaret etmektedir. Özellikle batı stoanın stylobatına ait euthynterianın büyük temel taşları ile bu mekânı güneyde kapatan 8 sıradan oluşan orta
ve küçük boyutlu taşlar ve yine bu alanın batısında, güney duvarla birleşen,
10 2013 yılı stratigrafik kazı çalışmalarında hem euthynteria temel taşlarının, hem de batısındaki
olasılıkla erken dönem evlerine ait duvarların yıkılma tehlikesi yaratacağı düşünülerek, kazı
çalışmalarına ara verilmiştir.
11 Dolgu toprağın altında, 2013 yılında alanda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvarın bulunduğu yönde DT3’ün batısında bulunan pithos tahrip olmaması için kaldırılmamıştı. Bu nedenle
2015 kazılarında pithos seviyesine kadar olan kazılan tabaka “Dolgu Toprak” olarak adlandırılmıştır.
12 Benzer örnekler için bkz. P. Hellström, Labraunda II.1. Pottery of Classical and Later Date Terracota Lamps and Glass, Lund, (1965) Pl. 5, 24 (cup skyphos), Pl. 3, 6 (kırmızı figür amphora ve krater
parçaları M.Ö. 5. yy’ın son çeyreği), Pl. 5, 35, 42 (minyatür kâseler, M.Ö. 4. yy’ın 2. çeyreği), B.
A. Sparkes – L. Tallcot, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, &4th Centuries B.C., The Athenian
Agora XII (1970), fig. 6, no. 603, 621; M. Durukan – E. Alkaç, “Klasik Dönem Seramikleri”, içinde:
Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları Nagidos/Results of an Excavation in Ancient City
in Rough Cilicia, Adalya Ek Yayın Dizisi 6/Supplementary Series 6 (2007) 112-154, s. 134, Kat. No. 46
(MÖ erken 4.yy).
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kuzeydoğu-güneybatı yönlü düzgün işlenmiş kesme bloklardan oluşan duvarın hemen orta bölümündeki girişin, güney duvar ile aynı tip ve nitelikteki
taşlarla kapatıldığı evre, aynı evreye (Hellenistik Dönem, M.Ö. 2. yüzyılın
ikinci yarısı) ait olmalıdır. +5,48 m’de orta ve küçük boy işlenmemiş taşlardan oluşan bir taban belirlenmiştir. Bu sondaj alanı içerisinde, açmanın güney
ucunda, 1x1,70 m. ölçülerindeki alanda taş taban kaldırılarak küçük bir sondaj açılmıştır (DT3a). Kazılar sonucunda bu alanda küçük, kırıklı, çakıllı taş
parçaları ele geçirilmiştir. +5,09 m. seviyeye inildiğinde, mimari, seramik ve
küçük buluntunun ele geçmeyişi nedeniyle kazı çalışmaları sonlandırılmıştır
(Resim: 6).
Sonuç olarak, DT3 açmasındaki kazılarda, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki düzgün işçilikli duvarın temeli altında, 0,30 m.lik bölümde steril
olarak Geç Arkaik-Erken Klasik Dönem seramiklerinin bulunması, Dionysos
Tapınağı’nın batısındaki alanın eldeki verilerle “şimdilik” Klasik Dönemde
kullanılmış olduğunu göstermektedir.

Dionysos Tapınağı Altar Kazı Çalışmaları
Musa KADIOĞLU
Canan ÖZBİL
2015 yılı çalışmaları kapsamında, Dionysos Tapınağı’nın doğusunda bulunan altarda yapının planının çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Dr. D. M. Uz’un kısa zaman önce yayınlanmış olan kitabındaki
Dionysos Tapınağı temenos alanı hâlihazır durum planında altara ait in situ
kalıntılar oldukça sınırlı olarak gösterilmiştir12. Geçen süre zarfında bu kalıntıların erozyon ile tamamen kapanmış olması nedeniyle, yapının temel planının tespitine yönelik temizlik, kazı ve belgeleme çalışmalarına 2015 yılında
başlanmıştır.
14,30x7,30 m.lik bir alanda yüzey temizliği ile kuzey-güney aksında uzanan yapı kalıntısı üzerindeki yaklaşık 5 cm.lik yüzey toprağı alınarak alta12 D. M. Uz, Teos’taki Dionysos Tapınağı (2013) Lev. 25.
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rın stylobatına ulaşılmıştır (Resim: 7). Ancak yapıyı hem kuzeyden, hem de
güneyden sınırlayan zeytin ağaçları nedeniyle yapının güney yönde sınırı
belirlenememiştir. 20,50x7,40 m. ölçülerindeki altarın kuzeydoğu köşesinde
yerlerinden oynamış olan iki basamaklı bir blok sırası geçici olarak yerine yerleştirilmiştir. Ele geçen mimari blokların (arşitrav, diş sırası korniş ve alınlık
parçaları gibi) yardımı ile altarın üst yapısının kısmi restitüsyonuna yönelik
çalışmalara başlanmıştır.

Propylon Kazı Çalışmaları
Musa KADIOĞLU
Canan ÖZBİL
2012 yılından itibaren kentte sürdürülen jeomanyetik ve jeoradar taramaları ile yüzeyde görülmeyen birçok yeni yapının varlığı tespit edilmiştir. Bu
yapılardan biri de Dionysos Tapınağı’nın doğusundaki yapı kalıntısıdır. 2012
ve 2015 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile söz konusu yapının Dionysos Kutsal Alanı’na ana girişi sağlayan bir propylon olduğu tespit edilmiştir
(Resim: 8).
2012 yılında jeofizik verilerini test amacıyla Dionysos Tapınağı’nın doğusunda ve kısa kenar merkez aksında 5x6 m. ölçülerinde bir sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondaj içerisinde doğu-batı akslı 3 m genişliğinde ve kuzey-güney
akslı 4,5 m. uzunluğunda 4 basamaklı bir yapı kalıntısı ortaya çıkmış ve temel
kalıntısının açmanın kuzeyinde de devam ettiği görülmüştür. Açma içerinde tek parça kırık olarak bulunan bir arşitrav13 üzerindeki Latince yazıt [C]
OS.XII.DE (harf yük. 9 cm.) 12. kez konsüllük yapmış bir imparatora ait ithaf yazıtı olmalıdır. İmparator Augustus ve Domitianus’un 12. kez konsüllük
yapmış olduğu bilindiğinden14 ve temenos stoalarının Augustus Döneminde
yapılmış olmasından dolayı, büyük olasılıkla söz konusu propylon da Augustus Döneminde inşa edilmiş olmalıdır.
13 M. Kadıoğlu, “2012-2013 Teos Kazı Çalışmaları (3.-4. Sezon)”, KST 36.3, 2014 (2015) 444.
14 D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie (Darmstadt 1996)
65, 116.
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Propylon olarak adlandırılan yapının mimari planını ve Dionysos Tapınağı
ile olan bağlantısını araştırmak amacıyla 02 Temmuz-4 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları 6 ayrı sondajda (P2-P3-P4-P5-P6-P7)
sürdürülmüştür. Yapının güney sınırını tespit etmek amacıyla P1 açmasının
güneyinde 3x5 m. ölçülerinde yeni bir sondaj (P2) +4,79 m. ile +3,82 m. seviyelerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu açma ile propylonun güney sınırı
belirlenmiş ve güneyine birleşen taş döşeli bir mekân ortaya çıkarılmıştır.
2012 yılında bir kısmı ortaya çıkarılan basamakların doğu yönde devam
edip etmediğinin tespiti ve yapıya birleşen olası taş döşeli yolun ortaya çıkarılması için P1 açmasının doğu yönünde yeni bir açma ile (P3) kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Ayrıca söz konusu açmada propylonun cephesine ait
olası mimari blokların tespiti, yapının cephe restitüsyonu için büyük önem
taşımaktadır. Doğu yönde 5x5 m. ölçülerindeki P3 açmasında +4,70 m.de başlayan kazı çalışmaları +2,92 m.de sonlandırılmış ve daha önce tespit edilmiş
olan basamakların doğuya devam etmeyip bir taban döşemesinde sonlandığı
anlaşılmıştır. Propylonun güney sınırını belirlemek amacıyla 5x5,50 m. ölçülerindeki açmada (P4) +4,82 m.de başlayan çalışmalara +3,57 m. seviyesine
kadar devam edilmiş, güney tarafta olduğu gibi kuzeyde de mermer bloklara
temel oluşturan kumtaşı temel bloklar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, propylonun kuzey sınırı tespit edilmiş ve propylonun 11,30 m. genişliğinde olduğu
anlaşılmıştır. Açma içerisinde, 2012 yılında bulunan Latince yazıtlı arşitravın
3 ayrı parçası daha ele geçirilmiştir. Bu parçalar üzerinde OTES (env.no.111),
NIC (env.no.112) ve TRI (env.no.113) yazmaktadır. Söz konusu yazıt Mustafa Adak’a göre şöyle tamamlanabilmektedir: C]OS ∙ XII ∙ DE[---]∙ TRIBVNIC ∙ POTES / C]o(n)s(ul) XII de[s(ignatus) XIII] tribunic(ia) potes[t](ate) --P4 açmasının batısında, propylonun altar ve dolayısıyla tapınak ile bağlantısının tespiti için 6x6 m. ölçülerinde yeni bir açma (P5) açılmıştır. Yapılan
çalışmalarla yapının batı sınırı tespit edilmiş ancak propylondan kutsal alana
geçişi sağlayacak herhangi bir mimari yapılaşmaya dair ize rastlanmamıştır.
Olasılıkla propylonun batısından sertleştirilmiş zemin üzerine döşenen döşeme plakaları ile altara geçiş sağlanmıştır. Yine açma içerisinde güneyba-
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tı-kuzeydoğu yönlü bir pişmiş toprak temiz su künk hattının geç dönemde
yapılmış olduğu ve propylonun kuzeyindeki sarnıcı beslediği tespit edilmiştir.
Propylonun güneybatı yarısının ortaya çıkarılması için, P5 açmasının güneyine ve P1 ile P3 açmalarının batısına birleşen 3x9 m. ölçülerinde yeni bir
sondaj (P6) açılmıştır. +5,19 m’de başlayıp +3,62 m.de sonlandırılan çalışmalarda P5 açmasında olduğu gibi yapının batı sınırı ve propylona güney yönde
birleşen temenos duvarının kuzey ucu tespit edilmiştir.
Yapının kuzeyine birleştiği düşünülen doğu temenos duvarının güney ucu
ile pişmiş toprak künk hattının propylon ile bağlantısının araştırılması için yapının kuzeybatı ucunda 3,50x2,50 m. ölçülerinde yeni bir açma (P7) açılmıştır.
Bu çalışmalarla çok özenli yapılmış, kuzey-güney doğrultulu tek sıra duvar
bloklarının propylonun kuzeybatı ucuna birleştiği ortaya çıkarılmıştır. Böylece
yapının kuzeyine de temenos duvarının birleştiği ve kutsal alana girişin sadece propylondan sağlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca P5 açmasında ortaya çıkarılan
künk hattının temenos duvar bloğunun üst kısmı oyularak geçirildiği ve künk
hattının doğuya doğru devam ederek propylonun kuzeyindeki sarnıca ulaştığı
anlaşılmıştır. Söz konusu sarnıcın duvarları ve tabanı özenle işlenmiş bloklarla kaplanmıştır. Büyük olasılıkla propylona ait özenli mermer bloklar, yapının işlev dışı kalmasından sonra sökülerek ihtiyaca yönelik olarak bir sarnıca
dönüştürülmüştür. Sonuç olarak, kutsal alana ana girişi oluşturan dört basamaklı propylonun kuzey ve güney yönde temenos duvarı ile sınırlandığı ve
11,30 m. uzunluğunda ve 7,30 m. genişliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Tiyatro Kazı Çalışmaları
Canan ÖZBİL
Görkem YENİCE15
Teos tiyatrosu, kentin kuzeyinde akropolisin güney eteğinde yer almaktadır. Doğal bir yamaca yaslanan ve güneydoğuya yönlendirilmiş olan yapı,
opus incertum temel üzerine inşa edilmiştir. Alt caveanın oturma basamakla15 Görkem Yenice (M.A.), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü, Klasik
Arkeoloji Bilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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rı ile kemer ve tonozlu bir alt yapı üzerine inşa edilmiş olan üst cavea, tipik
Roma Dönemi özelliği taşımaktadır. Ayrıca sahne binasının çok katlı sütunlu
cephesi (scaenae frons) ile proskenion cephesine (frons pulpiti) ait birçok bezemeli mimari bloğun varlığı ve yazıtlı heykel kaideleri, tiyatronun M.S. 1. yüzyıl
sonundaki yapı faaliyetlerine işaret etmektedir16.
Teos tiyatrosunda, 2014 yılında orkestranın doğu yarısında başlanan kazı
çalışmalarına (T1 açması)17, 2015 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda,
orkestranın doğu yarısında 11x8 m. ölçülerinde T2 açması açılmıştır. +10,84
m.de başlayan kazı çalışmaları toplam 6 seviyede tamamlanmış ve +9,04 m.de
sonlandırılmıştır (Resim: 9). 2014 yılı kazı çalışmalarıyla orkestranın doğu yarısında orkestra zemininin büyük dikdörtgen mermer levhalarla kaplanmış
olduğu tespit edilmiş olduğundan T2 açmasındaki olası mermer zemini koruma amaçlı olarak yaklaşık 10 cm. üst seviyede kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. Ayrıca, orkestra duvarının önü boyunca, hem doğu hem de batı yarıda
caveadan orkestraya devrilmiş olan oturma basamakları, prohedria blokları,
orkestra duvarına ait profilli korniş blokları ve diazoma duvar blokları gibi
çok sayıdaki bloğun belgeleme ve envanter çalışmaları tamamlanarak, bunlar
tasnif edilmiştir. Blokların kaldırılması ile eş zamanlı olarak hem T1 hem de
T2 açmasının orkestra duvarı önünde kalan kısımlarında kazı çalışmalarına
devam edilmiştir.
Çalışmalar sonucunda, orkestrayı derinleştirmek üzere ilk üç oturma sırasının sökülmüş olduğu görülmüştür. Olasılıkla M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısında yapılan bu düzenlemeyle, sökülen basamakların yerine, ilk oturma
basamağının altı devşirme olarak dikdörtgen biçimli bloklarla desteklenmiş
ve orkestra duvarı moloz taşlarla harçlı olarak inşa edilmiştir. Bu mimari değişikliğe bağlı olarak, özellikle orkestra duvarı ve korunmuş olan ilk iki oturma basamak sırasının sağlam bir temel üzerine oturmadığı için oldukça tahrip olduğu görülmüştür (Resim: 9-10). T1 açmasındaki kazı çalışmalarında,
16 M. Kadıoğlu – C. Özbil, “Yeni Araştırmalar Işığında Teos”, TEBE Haberler 40, Mayıs 2015, 11.
17 M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Kerschner – H. Ergin – S. Gülgönül – G. Yenice – Y. Polat – R. Tamsü
Polat – E. Köşgeroğlu – M. Adak, “2014 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (5. Sezon)”, 37.3, 2015 (2016),
460-462.

495

orkestra duvarı dışında klimakese ait basamaklar da kısmen korunmuş olarak
ortaya çıkarılmıştır. 0,37 m. genişliğinde ve 0,22 m. yüksekliğindeki basamaklardan doğuda 10, batıda 8 adedi korunmuştur. Her ne kadar orkestra çukuru derinleştirilmiş olsa da klimakeslerin, orkestra zeminine kadar oldukça dik
açıyla özensiz olarak inşa edilmiş olduğu görülmektedir.
Tiyatro çalışmaları kapsamında, orkestra ve cavea dışında, sahne binasının
batı ucu ile batı analemma arasında da kazı çalışmaları sürdürülmüştür. 8x7 m.
ölçülerindeki T3 açmasındaki çalışmalar +11,53 m.de başlayarak, toplam 6 seviyede tamamlanmış ve +9,99 m. kotunda son bulmuştur (Resim: 10). Söz konusu çalışmalarla 1,65 m. genişliğinde batı parodos ile batı parodosun yaklaşık
1 m. kalınlığında ve sandık biçimli batı duvarı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca batı
analemma duvarına dik olarak inşa edilen ve batı parodostan caveaya çıkışı sağladığı düşünülen 4 basamaklı bir merdiven sırasının varlığı tespit edilmiştir.
T3 açması içerisinde scaenae fronsun cephesine ait çok sayıda mermer blok
ile beyaz mermerden bir adet himationlu ve bir adet togalı erkek heykeline ait
gövde (torso) parçası ile zemin seviyesinde bel kısmından dizlerinin üst kısmına kadar korunmuş olan bir erkek heykelciği ele geçirilmiştir.
2015 yılı tiyatro kazı çalışmalarında araştırılan bir diğer alan da 8,5x7,5 m.
ölçülerindeki sahne binasının doğudan dördüncü (SB4) odasıdır. SB4 mekânı,
+10,95 ile +9,60 m. arasında toplam 5 seviyede kazılmış, ancak kazı sezonunun sona ermesi nedeniyle tabana ulaşılamamıştır. Oda içerisindeki dolgudan yoğun olarak Roma Dönemine tarihlenen terra sigillata parçaları, kandil
ve figürin parçaları ele geçirilmiştir.
Bouleuterion Kazı Çalışmaları
Canan ÖZBİL
Cem PALA18
2015 yılı bouleuterion kazı çalışmaları, yapının kuzeydoğu kısmında 4 açmada gerçekleştirilmiştir. Çalışılan alanlardan ilki olan B12 sondajında, önceki
yıllarda yapının kuzey girişi ve olası kuzey stoaya ait 3 adet sütun ile stoaya
18 Cem Pala, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji
Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.
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ait stylobatın bir kısmı açığa çıkarılmıştı19. Büyük olasılıkla bouleuterionun doğusuna Milet bouleuterionu20 ya da Nysa gerontikonunda21 olduğu gibi üç tarafı
stoalarla çevrili bir ön avlu birleşiyor olmalıdır. Söz konusu bu ön avlunun
kuzey stoasına ilişkin olarak 2015 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, bouleuterionun doğu duvarına bitişik olan ilk dikdörtgen biçimli paye haricinde,
kuzey stoanın sütunlarının oturduğu stylobatı ve bu stylobat üzerindeki ilk iki
sütunun alt tamburlarını in situ konumlarını yitirmiş olsalar da ortaya çıkarmıştır. B12 sondajında yapılan çalışmaların amacı, kuzey stoa ile ilgili detayların ortaya çıkarılması ve kuzey girişin doğusunda önceki yıllarda yapılan
kazılar ile ortaya çıkarılan, bir kemere ya da duvara ait olabilecek 16x32 ve
32x32 cm. ölçülerinde ve kalınlıkları 5 ile 9 cm. arasında değişen tuğlalardan
oluşturulmuş harçlı tuğla duvar yıkıntısının anlaşılabilmesi olmuştur. Burada
sürdürülen çalışmalarla bahsi geçen duvar yıkıntısı ortaya çıkarılmış ve belgelenmiştir. Ayrıca olası kuzey stoaya ait 2. ve 3. sıra sütunlar da stylobat seviyesinde açığa çıkarılmıştır. Söz konusu sütunlara ait alt tamburlar, yerlerinden
kaldırılarak oturma yüzeyleri temizlenmiş ve stylobat üzerindeki izler üzerine
geçici olarak yerleştirilmişlerdir (Resim: 11). Bunun yanı sıra yıkıntı halindeki
tuğla duvarın, kuzey stoanın orijinal arka duvarının üzerine, sonradan yapılan
geç dönem duvarına ait olduğu tespit edilmiştir. Çok düzgün olarak işlenmiş
rektagonal pseudo-isodomik tarzda inşa edilmiş duvarın, korunan dört sırasının
üzerine çeşitli devşirme bloklar (diş sırası korniş, kapı sövesi vb.) ile harçlı
tuğla duvarın inşa edilmiş olduğu görülmüştür (Resim: 12). B12 açmasında
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bouleuteriona ait çok sayıda mermer duvar
bloğunun yanı sıra yapı ile bağlantısı olmayan ve 2013 kazı sezonunda da yapının çeşitli yerlerinde ele geçirilen Arkaik Dönem taç blokları ile aynı tipte bir
adet taç bloğu parçası açmanın doğu ucunda ele geçmiştir22.
19 M. Kadıoğlu, “2012-2013 Teos Kazı Çalışmaları (3.-4. Sezon)”, KST 36.3, 2014 (2015) 458.
20 H. Knackfuss, Das Rathaus von Milet. Milet I,2 (1908) 56 vd. Abb. 53.
21 M. Kadıoğlu, Das Gerontikon von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa am Mäander Band
3 (2014) 4-9, 20-22, 40-42, Taf. 3.2, 9.6, 20.4, 24.1, 53.1-3, Plan 2, 5-7.
22 Benzer örnekler için bkz. M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Kerschner – H. Mommsen, “Teos im Licht
der neuen Forschungen/Yeni Araştırmalar Işığında Teos”, içinde: Ü. Yalçın – H.-D. Bienert (ed.),
Anatolien – Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften / Kültürlerin Köprüsü Anadolu. Türk-Alman Eskiçağ Bilimlerinde Güncel Bilimsel Araştırmalar ve Yeni Bakış Açıları. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau
Beiheft 27 (2015) 345-366.

497

2015 yılı bouleuterion kazıları kapsamında çalışılan bir diğer alan, ön avluya ait kuzey stoanın güneyindeki 4x5 m. ölçülerindeki B13 sondajı olmuştur (Resim: 12). Kazılar sırasında ortaya çıkarılan, meclisin doğu duvarının
euthynteriasının üst kotu +1,08 m. ve kuzey portiko stylobatının üst kotu +1,42
m. olarak ölçülmüştür. B13 sondaj çalışmaları sırasında farklı dönemlere tarihlenen ve homojen bir stratigrafi sağlamayan seramik, küçük buluntular ele
geçirilmiştir. B13 sondajında euthynteria seviyesine ulaşılmasının ardından
sondaj çalışmaları tamamlanmış ve söz konusu sondajın içerisinde, sahne duvarı stylobatı ile kuzey stoanın stylobatının birleştiği köşede (Resim: 12), alt yapıyı anlamak ve yapının ilk inşa tarihini belirleyebilmek amacıyla B13a olarak
adlandırılan 1,5x1,5 m.lik küçük bir sondaj daha açılmıştır. +1,05 m. ile -0,30
m. arasında 5 seviyede kazılar yapılmış ve bouleuterionun doğu duvarının alt
yapısı ortaya çıkarılmıştır. Açma içerisinde -0,30 m.de su ile karşılaşılması
sonucu kazılar sonlandırılmıştır. Bu çalışmalarla bouleuteironun euthynteriasını dikdörtgen ve mermer blokların oluşturmasına karşılık ön avlunun kuzey
stoa stylobatını düzensiz taşların oluşturduğu gözlemlenmiştir. Kuzey stoanın
stylobatı altındaki temel toplamda 80 cm. yüksekliğinde olup düzensiz 3 taş
sırasından oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra doğu duvarının euthynteriası da
yine 3 sıradan oluşan ve niteliksiz taşların kullanımı ile düzenlenmiş yaklaşık
50 cm. yüksekliğinde bir zemin üzerine oturmaktadır.
Meclis binasında çalışılan son alan, B13 sondajının güneyindeki B14 sondajı olmuştur. 4x4 m. ölçülerindeki B14 sondajının kazıları +2,28 m. ile +1,05
m. arasında 4 seviyede yapılmıştır. Bu bölümde de doğu duvarının stylobatı
ve euthynteriasına kadar ulaşılmış ve doğu duvarı sağlam bir şekilde kısmen
ortaya çıkartılmıştır. Sondaj içerisinde ele geçen en önemli buluntu, üzerinde
dört adet mask kabartması bulunan ve üst bitiş profili tamamen kırık olan
84 cm. yüksekliğinde ve 80 cm. çapındaki yuvarlak mermer altardır (Resim:
13). Söz konusu trajik masklar birbirlerine salkım ve sarmaşık yaprakları ile
bağlanmıştır.
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EPİGRAFİK ARAŞTIRMALAR
Mustafa ADAK
2015 Teos epigrafik araştırmaları kapsamında, kazı çalışmalarında yeni
bulunan yazıtlar belgelenmiş ve hem yeni dönem kazı ve araştırmalarında
belgelenen, hem de önceki senelerde kent ve çevresinde bulunup eski kazı
deposuna getirilmiş olan yazıtlar depo-müze binasına taşınarak batı revak
içerisine yerleştirilmiş ve bunlar için tanıtım levhaları (Türkçe ve İngilizce)
hazırlanmıştır. Bunlardan ikisi bouleuterionda bulunmuş olan heykel kaideleridir. Bunlar, Teos’un önde gelen hayırseverlerinden Tiberius Klaudius
Kalobrotos’un ve oğlu Tiberius Klaudius Phesinos’un bronz heykellerini taşıyan kaidelerdir. Tiyatro’da bulunmuş olan iki adet heykel kaidesi ise M.S.
1. yüzyılda kentteki imar faaliyetlerine destekte bulunan Tiberius Klaudius
Philistes’e aittir ve birinde halkın oğlu ve Teosluların yeni Athamas’ı olarak
onurlandırılmış; diğerinde ise Klazomenai Yaşlılar Meclisi tarafından onurlandırılmıştır. Kentin çeşitli yerlerinde bulunmuş olan 4 adet yazıt bloğunun
içerikleri ise şöyledir:
1- Teoslular M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında Trakya sahilinde Abdera kentini
kurmuşlardır. Kurucu kent ile Abdera arasındaki ilişkiler uzun yüzyıllar boyunca iyi olmuştur. M.Ö. 2. yüzyılda Abdera toprakları Thrak
Kralı Kotys tarafından işgal edilmiştir. Kral artık Doğuyu yöneten
Roma iktidarı ile yakın siyasi ilişkiler kurmayı başarmıştır ancak Abderalıların Roma’da kendilerini destekleyecek senatör yandaşları bulunmamaktadır. Abderalılar bu yüzden Teos’tan yardım istemişler ve
Teoslular Amymon ve Megathymos adında iki elçiyi Roma’ya göndererek onların senato üyelerini Abdera lehine ikna etmeyi buyurmuşlardır. Bu iki elçi önce Teos’a patronluk yapan senatörlerle görüşmüş ve
ardından diğer senatörlerin kapılarını çalmışlardır. Bu davayı kazanan
muhtemelen Thrak Kralı olsa da Abderalılar Teoslu elçilerin gösterdiği
çabayı takdir etmişler ve onları onurlandırmışlardır. Yazıtta geçen olay
eskiden M.Ö. 166 civarına tarihlenmekteydi. Son zamanlarda daha geç
bir tarih önerisi (M.Ö. 90 civarı) tercih edilmektedir.
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2- Pergamon Kralı I. Attalos’un eşi olan ve dünyaya dört çocuk getiren
Kyzikoslu Apollonis yapmış olduğu hayır işlerinden dolayı sevilen bir
kraliçeydi. Teoslular Apollonis’in vefatı üzerine (M.Ö. 159 yılında veya
birkaç yıl daha önce) kraliçeyi tanrı mertebesine yükselterek onun için
bir kült yaratmışlar ve bu kült muhtemelen Aphrodite kültüne dâhil
edilmiştir. Teoslular Apollonis için kraliçenin kente ayak bastığı yerde
bir sunak dikmişlerdir. Yazıt, Apollonis için yaratılan kült çerçevesinde
uygulanacak ayrıntılar hakkında bilgi sunmaktadır.
3- Roma, M.Ö. 2. yüzyılda Akdeniz Bölgesi’nde siyasi üstünlük kazanmıştır. Doğu’da birçok kent bu yeni gücün güvenini kazanmak için
Tanrıça Roma’ya tapınmaya başlamışlardır. Bu yazıttan Teos kentinin
de Roma kültünü benimsediği anlaşılmaktadır. Roma başka bir devlet
tanrısı olan ve güven ile sadakati simgeleyen Fides Publica ile birlikte
tapınım görmekteydi. Bu yazıtta Hestiaios oğlu Teoslu Straton bu iki
tanrıçanın rahibi olarak atandığını ilan etmektedir. Yazıt M.Ö. 2. yüzyıla aittir.
4- Roma İmparatorluğu’nun ilk yıllarından itibaren doğuda birçok kentte
Roma İmparatorları için tanrısal kültler oluşturulmuştur. Her ne kadar
Teos antik kentinde Augustus için oluşturulmuş külte ilişkin direkt olarak bir veri yoksa da bu yazıt, onun halefi olan İmparator Tiberius için
oluşturulan kültü açıkça ortaya koymaktadır. Tiberius kültü Dionysos
kültüyle birleştirilmiştir. Bu kültün oluşturulması için gösterilebilecek
olası bir neden ise Tiberius’un M.S. 17 yılında meydana gelen büyük
depremin ardından diğer bütün Asia kentlerine olduğu gibi Teos kentine de yapmış olduğu yardımlar düşünülebilir. Bu belgede tapınağın
açılışında ilk olarak ilahilerin söylenmesi, tütsülerin yakılması, şarap
sunularının yapılması ve Tiberius rahibinin yine açılış ve kapanışlarda
kandilleri yakması gibi günlük ritüellere ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
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Plan 1: Teos kent planı (2015).
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Plan 2: Akropolis, Arkaik kutsal alan ve sunak (2015).

Çizim 1: DT3 Açması siyah firnisli seramik profilleri çizimleri (R. Tamsü
Polat-H. Ergin).

Resim 1: Bouleuterion hava fotoğrafı (2015).

Resim 2: Dionysos Tapınağı ve kutsal alanı hava fotoğrafı (2015).
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Resim 3: Eski Sığacık Yolu üzerinde bulunan sur blokları (Yusuf Polat).

Resim 4: Külahlıkır Tepesi’nde tespit edilen sur blokları (Yusuf Polat).
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Resim 5: Siyah firnisli kaliteli Klasik dönem
seramikleri (R. Tamsü Polat).

Resim 6: DT3-DT3 a sondajı (R. Tamsü Polat).

Resim 7: Dionysos Tapınağı altarı (Kazı sonrası, batıdan doğuya, 2015).
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Resim 8: Dionysos Tapınağı propylonu orthophotosu (Kazı sonrası, doğudan batıya, 2015)

Resim 9: Tiyatro, orkestra ve cavea (2015)
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Resim 10: Tiyatro, hava fotoğrafı (2015).

Resim 11: Bouleuterionun kuzey girişi ve ön avlu kuzey stoa (B12 ve B13 Sondajları)
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Resim 12: Bouleuterionun doğu duvarı, kuzey girişi ve ön avlu kuzey stoa (B12 ve B13 Sondajları)
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2015 SOLİ POMPEİOPOLİS KAZILARI
Remzi YAĞCI*
Soli Pompeiopolis 2015 Kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı (izin ve kazı
ödeneği), Mersin Valiliği (konaklama), Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (büyük parasal katkı ve lojistik), Mezitli Belediyesi’nin (lojistik) destekleriyle yaklaşık 100 kişilik bir ekip ile (12 arkeolog, 17 arkeoloji öğrencisi, 5
mimar, 2 restoratör, 1 harita mühendisi) Sütunlu Cadde, Soli Höyük ve Soli
Höyük’ün güneyindeki Roma villasında sürdürülmüştür.

A. Soli Höyük
Soli Höyük kazı çalışmaları; 10.07.2015 tarihinde (3’ü Arkeolog 21 kişi) ile
başlatılmıştır. Soli Höyük’te 9 plankarede kazı ve 3 sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 1-2). Sezonun ilk kazı çalışmalarına Soli Höyük’ün kuzeyinde, D4, D5, E4, E5, F4, F5 plankarelerinin bulunduğu ve “Roma terası”
olarak adlandırılan alanda ve bütünlük sağlamak amacıyla önceki yıllardan
kalan ve kısmen dağılan servis yollarının kaldırılması ile başlanmıştır. Mimari olarak 2015 kazılarının amacı: Servis yollarının kaldırılmasının ardından
“Roma terası” kazılarını bitirerek açma seviyesini “Arkaik teras” seviyesine
indirebilmek ve Arkaik teras seviyesinde daha önceki yıllarda açığa çıkarılmış mimari kalıntıların bütünlüğünü sağlamaktı. Bu amaçla E4, E5, F4, F5
plankarelerinde kazılar sürdürülmüştür. Bu plankarelerde Roma Dönemi sur
platformlarına ait döküntü dere taşları yoğun şekilde ortaya çıkarılarak belgelenmiş ve böylece “Roma terası” çalışmaları sonlandırılmıştır. Ayrıca G4,
*

Prof. Dr. Remzi YAĞCI, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Tınaztepe Buca, İzmir/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Davut YİĞİTPAŞA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Kurupelit, Samsun/TÜRKİYE.
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G5, H4, H5 plankareleri ve bu plankareler çevresinde bulunan servis yollarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2015 kazılarında Arkaik terastaki temel yapıların niteliği ve diğer yapılarla
olan ilişkileri kurularak daha da belirginleşmiştir ve M.Ö. 6. yüzyıl yapılarına
M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında ya da en geç M.Ö. 5. yüzyılda eklemeler yapıldığı
anlaşılmıştır. Arkaik terasa ait E6, F6, G6 plankarelerinde yürütülen kazı ve
temizlik çalışmalarında; Geç Arkaik podyumun uzantısı olarak bazı bölümleri tahrip olmuş halde temel duvarları belirgin dikdörtgen biçimli bir yapı
açığa çıkarılmıştır. Mimari özellikleri (podyum) ve çevresindeki buluntulara
göre (kraterler ve mimari terrakottalar) bu yapı Arkaik bir tapınaktır ve M.Ö.
6-5. yüzyıllarda yenilenerek sürekli kullanılmıştır (Resim: 3). Bu tapınağın en
erken evresinde ait mimari terrakottalar geometrik (iç içe daire) çember bezemeleridir. Bu yapının güneyinde G6 plankaresi içerisinde kazılarda dar bir
alanda apsisli bir kanal sistemine rastlanmıştır. Kanalın kireçtaşı ve çakıl taşı
tabana sahip olduğu, eğimli şekilde yerleştirilen blok sıralarıyla yanlardan
desteklendiği, üzerinin ise dere taşı ve blokla kapatıldığı görülmüştür.
2015 Soli Höyük kazılarında Geometrik Dönemden Bizans Dönemine
kadar seramik buluntuları açığa çıkarılmıştır. Roma terasında kontekst bir
buluntuyla karşılaşılmamıştır Ancak Arkaik terasta yapılan çalışmalarda G6
plankaresi içerisinde uzanan M.Ö. 6. yüzyıl duvarının güneyinde kontekst
buluntulara rastlanmıştır. Geç Arkaik Dönem sonrasına tarihlenen tabanın
altında, M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen tabana zarar verilerek açılmış
seramik çöp çukurunda açığa çıkarılan seramik buluntuların bazıları tümlenebilir niteliktedir. Bunlar arasında: 1 adet dalga bezemeli hydria, 1 adet iki
renkli dalga ve şerit bezemeli amphora ağız+boyun parçası, 1 adet siyah bantlı
ve siyah fırça bezemeli iki renkli amphora gövde+kaide parçası bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet devetüyü amphora dip parçası, 1 adet kulpunda siyah merdiven bezemeli boyun kısmı iki siyah şeritli olan oinokhoe parçası, 1 adet Arkaik Dönem siyah ve kırmızı bitkisel bezemeli gövde parçası, 1 adet Ionia kâsesi
parçası, 1 adet Attika siyah astarlı gövde parçası, 2 adet Geometrik Dönem iç
içe daire bezemeli gövde parçası ve az miktarda bezemesiz günlük mutfak
kap parçaları açığa çıkarılmıştır (Resim: 4).
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Arkaik Dönem terasında yapılan çalışmalarda; Arkaik Dönem seramiklerinin yanında1 Geometrik Dönem seramiklerinin olması, Geometrik Dönem
seramiklerinin Arkaik Dönem içerisinde bir süre daha kullanımının sürdüğünü göstermektedir.
Soli Höyük kazı çalışmaları 01.09.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Höyükte
mimari çizimlerin yapılması ve gerekli belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alan koruma amaçlı jeo-tekstil örtüyle kapatılmıştır.

B. Sütunlu Cadde
Soli Pompeiopolis 2015 yılı kazı sezonu çalışmalarına Soli Pompeiopolis
sütunlu caddesinin güney ucunda 09.07.2015 tarihi itibariyle A, B, C, D ve E
serilerinde caddenin bu bölgesi ile güney bağlantısının ortaya çıkarılması ve
cadde restorasyonunun sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır.
Aynı amaçla caddenin kuzey ucunda Sondaj-1 adıyla sondaj çalışmaları başlatılmıştır (Resim: 5).
Sütunlu caddede 1999 yılından beri yürütülen kazılarda mimari olarak;
tabanlar, alt yapı düzenleri (rögar, pişmiş toprak künk ya da kurşun boru),
taban döşemesi (mozaik, sıkıştırılmış kireç + dere taşı mozaik blokajı, opus
sectile), cadde tabanının taş blokları ve basamaklar, üst yapı öğeleri (korniş,
sütun tamburu, sütun başlığı) açığa çıkarılmıştır.
2015 yılında E serisinde yapılan çalışmalarda E13 ve E14 plankarelerinde
bir önceki yıldan yarım kalmış olan çalışmaya devam edilmiş ve bu alanda
kireç-dere taşı kullanılarak yapılmış olan taban ortaya çıkarılmıştır. Taban
üzerinde 2014 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan E13/E14 plankarelerinde
güneydoğu- kuzeybatı yönlü olarak devam eden künk sırası korunmuştur. E
serisinde 22 numaralı plankareye kadar çalışmalar sürdürülmüş ve bu alanlarda da kireç-dere taşı ile yapılmış tabanın varlığı bir bütün olarak gözlemlenmiştir. Bu tabanın doğu portiko üzerinde 45 m. boyunca kesintisiz olarak
1

Yağcı, R., 2015, Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan, Ed. E. Okan-C.Atila, “Rhodian Soli, Orientalizing and Archaic Periods at Soli”, 443- 456.
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sürdüğü görülmektedir. Bu alanda sürdürülen çalışmalar boyunca D19 plankaresinin doğu kesitinde, portikonun bitişiğinde ortaya çıkarılan mozaik ve
tabanların örtüştüğü görülmüştür. Ayrıca sütunlu caddenin sterobat seviyesine denk gelen plankarelerde yapılan çalışmalar neticesinde stylobatın, euthyntheria üzerine, sütunlu caddenin geçirdiği değişiklikler (kaydırmalar) nedeniyle doğrudan oturduğu görülmektedir. Bu mimari özellikler caddenin M.S.
3. yüzyıldaki görünümünü yansıtmaktadır. Yine aynı tabanların plankareler
içerisinde doğuda ve batıda caddenin ortasına doğru ve kuzey güney yönlü
olarak da dalgalanma gösterdiği; bu dalgalanmanın nedeni olarak da M.S.
525’deki deprem olduğu sanılmaktadır2.
E serisinde E20/E22 plankareleri boyunca 14 korniş bloğuna rastlanmıştır
(Resim: 6). Korniş bloklarının da M.S. 525 depremi sarsıntısı ile hemen hemen
aynı eksende doğuya doğru düşmüş olduğu gözlemlenmektedir.
Caddenin orta kısmında B, C ve D plankareler içerisinde sütunlu caddenin
yürüme yolu üzerindeki sterobat blokları ve özgün kireç tabanlar ile bu tabanların üst seviyesinde Bizans Dönemine ait kireç tabanlar açığa çıkarılmıştır.
Bu tabanlar caddenin Bizans Döneminde yeniden kullanımını göstermektedir
ve dönemsel olarak caddedeki değişiklikleri izlemeyi kolaylaştırmaktadır.
B15, B16, B17, B18, B19 ve B20 plankarelerinde açığa çıkarılan blok dizisinin batısında yapılan çalışmalarda; bu blokların euthyntheria üzerine oturtulduğu ve euthyntherianın kuzeye doğru yükseldiği gözlenmiştir. Ayrıca D14,
D15, D17 ve D19 plankarelerinde yapılan çalışmalar sonucunda euthyntherianın batıdan doğuya doğru eğim gösterdiği anlaşılmıştır.
D15 plankaresinde üzerinde girland tutan Eros betimi bulunan friz bloğu
parçası (Resim: 7); D17 plankaresinde girlandlı friz bloğu ve C16 plankaresinde ise bir Ion başlığının sütunlu caddenin cephe mimarisinden farklı oldukları belirlenmiştir. C16 plankaresinde açığa çıkarılan bir başka mimari blok
ise Ion stilinde işlenmiş olan arşitrav bloğudur ve o da sütunlu cadde cephe
mimarisi ile örtüşmektedir. Bunlar olasılıkla başka bir yapıya aittir ya da dışarıdan getirilmiştir.
2

Schneider, A.M., 1952, “Pompeiopolis”, 1.Paulys R.E. XXI, 2043-2045.
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Caddenin batı portikosu üzerinde bulunan A serisinde yapılan kazı çalışmaları, batı portikonun açığa çıkarılması amacıyla başlatılmıştır. Kazılarda
A11 plankaresinde doğu yönüne devrilmiş blok sırası ve yer yer korunmuş
olan mozaik ile kireç yapılı taban açığa çıkarılmıştır. Bu mozaik ve kireç tabanın A14 plankaresine kadar yer yer korunarak sürdüğü görülmüştür. A14
plankaresinde; mozaik ve taban ile karşılaşılmayan alanda, doğu portikoda
bulunan taban altındaki dükkân sıralarının batı portikoda da var olup olmadığını anlamak amacıyla sondaj çalışması başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda
M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllara ait seramik parçalarına ve yer yer korunmuş tabanlar
açığa çıkarılmıştır.
A serisi boyunca yapılan çalışmalar kireç taban seviyesinde bırakılmış ve
bu tabanların da M.S. 3. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Caddenin güneyinde restorasyon yapılan alanın arkasındaki mozaik ile A serisinde ortaya
çıkarılan mozaiklerin bağlantılı olduğu ve bu alan boyunca devam ettiği görülmüştür.
C. Roma Villası
Höyüğün güneyindeki villa yapısının tamamında bitki temizliği yapılarak
batı yönünün konturları açığa çıkartılmıştır. Bu alanın günümüzde höyükten
güneye doğru inen asfalt yol nedeniyle ağır tahribata uğratıldığı bu tahribatın yapının her yerinde olduğu gözlemlenmiştir. Yapının işlevi ve planı ise
net olarak anlaşılamamış olmasına rağmen inşa ve kullanılan malzemelerden
dolayı Geç Roma Dönemine ait villa olma olasılığı yüksektir. Yapının batı
tarafında yapılan temizlik çalışmaları sırasında kuzeyde yer alan bir mekân
kesitinde yapının ısıtma (hypocaust) sistemine ait pişmiş toprak hamam diskleri (suspensura) ile güneyde yer alan bir odasının da altıgen (ya da sekizgen?)
biçimde olduğu gözlemlenmiştir. Buluntu olarak; farklı dönemlere ait (Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans) seramik parçaları ile 3 adet yoğun korozyonlu
sikke açığa çıkarılmıştır. Yapının batısından geçen asfalta yakın bir zeminde
açığa çıkarılan ve Geç Roma Dönemine tarihlenen tüme yakın (ağzının bir
parçası kırık) bir oinokhoe (sürahi) 2015’te bu yapıya ait en önemli buluntudur.
Bu yapıdaki kazı ve temizlik çalışmaları 26.08.2015 tarihinde sonlandırılmıştır
(Resim: 8).
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Resim 1: Soli Höyük mimari çizim (2015)..

Resim 2: Soli Höyük Arkaik teras ve tapınak.

Resim 3: 2015 Mimari terracotta parçaları.
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Resim 4: 2015 Arkaik teras ve buluntular.

Resim 5: Sütunlu Cadde mimari çizim (2015) ve kontekstler.
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Resim 6: E serisi devrilmiş korniş blokları.

Resim 7: Eros’lu firiz blokları.
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Resim 8: Soli Höyük Roma villası (?).
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2015 YILI PHOKAİA KAZI ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYİĞİT*
Phokaia antik kenti kazı çalışmaları, 30.06.2015 günü başladı ve 30.09.2015
tarihine kadar sürdü1. Çalışmaları başlıca dört grupta toplayabiliriz2:
1. Kazı Çalışmaları
A. Athena Kutsal Alanı Çalışmaları
B. Phokaia Kenti Merkezinde Yapılan Kanalizasyon Kazıları
C. III.Derece Arkeolojik Sit Alanında Yapılan Kazılar
2. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
3. Athena Tapınağı Rölöve Çalışmaları
4. Kazı Evi ve Yayın Çalışmaları

1. KAZI ÇALIŞMALARI
A. Athena Kutsal Alanı Çalışmaları (Çizim:1; Resim: 1): Phokaia Athena
Tapınağı kutsal alanında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından yapılan
arkeolojik kazıların 1970 yılında sona ermesinden sonra, bu alanda kazılar
*
1

2

Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Phokaia antik kenti 2015 yılı kazı çalışmalarında Bakanlık Temsilcisi olarak Efes Arkeoloji Müzesi Arkeoloğu Veysel Dağ görev yaptı. Kazı ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
karşılandı. Çalışmalara Foça Belediyesi’nin de katkıları oldu. Bu çalışmalara yardım eden tüm
kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim.
Çalışmalarda Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emre Okan’dı. Yrd. Doç. Dr. Cenker Atila, M. A.
Kenan Doğan, M. A. Gözde Uğuz, M. A. Esin Aksoy, İlknur Kurum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, Serkan Ülbeği, Mehmet Bakır, Murat Öğren çalışmalara arkeolog olarak katıldı. Mimarlık
çizimleri, Yrd. Doç. Dr. Oya Saf, Şeyma Can, Elif Parmaksız ve Tuba Nur Baz tarafından gerçekleştirildi. Küçük eser restorasyon ve konservasyon çalışmaları ise Lale Koydemir ve Aslı Gördes
tarafından yapıldı. Ayrıca çalışmalara Ege Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi arkeoloji bölümü öğrencileri katıldı.
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tarafımızdan 1998 yılında yeniden ele alınmıştı. 1998 yılından bugüne kadar
tapınağın büyük bölümü kazıldı ve ortaya önemli buluntular ile sonuçlar konuldu. Athena Tapınağı kutsal alanında güney podium duvarının güneyinde kalan tapım teras alanları ve altar alanı tümden kazılamamıştı. Tapınağın
restorasyonuna esas olmak üzere kazıların tümden tamamlanabilmesi için
2010 yılından bu yana bu alanların kazılarına girişildi. Tapınağa giriş merdivenlerinin bulunduğu yer ile altar alanının ortaya çıkarılması için doğu açmalarında kazılara hız verildi. En üst katmanlar Osmanlı, Ceneviz ve Bizans
dönemlerine ilişkin olduğu için bu katmanlarda çalışıldı.
Phokaia Athena kutsal alanında 2015 yılında, IIIB a17-18, IIIA u16-19, t1819 plankarelerinde çalışıldı. Bu açmalarda ilk kez 2010 yılında IIIB a18-20
plankarelerinde çalışılmıştı. Daha sonra çalışmalara ara verildi ve buradaki
çalışmalar 2014 yılında yeniden ele alındı. 2015 yılı çalışmaları ise tümüyle bu
alana yönelikti.
Yapılan çalışmalarda dört ayrı Osmanlı Dönemi yapı katı, bir Ceneviz Dönemi yapı katı ile bir de Bizans Dönemi yapı katı ile karşılaşıldı.

DOĞU AÇMALARI OSMANLI DÖNEMİ YAPI KATLARI
Osmanlı Dönemi I. Yapı Katı (1909-20.yüzyılın ortaları)
Osmanlı Dönemi II. Yapı Katı (1772-1909)
I.Evre (1772-1865)
II.Evre (1865-1909)
Osmanlı Dönemi III. Yapı Katı (1709-1772)
I.Evre (1709-1739)
II.Evre (1739-1772)
Osmanlı Dönemi IV. Yapı Katı (16.yüzyıl-1709)
Fatih Dönemi (1455-1481)
Ceneviz Dönemi Yapı Katı (1300-1455)
Bizans Dönemi Yapı Katı (12-13. yüzyıllar)
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B. Phokaia Kenti Merkezinde Yapılan Kanalizasyon Kazıları (Çizim: 2-5; Resim: 2-6): İzmir İli, Foça İlçesi I. Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Arkeolojik Sit,
Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları’nda
yapılması istenilen atık su şebekesine ait proje, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27.11.2014 tarih ve 4529 sayılı kararıyla kabul edildi3. Kurul tarafından kabul edilen projenin bulunduğu alan,
Phokaia antik kentinin en önemli merkezini kapsar.
İzmir I ve II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararlarla 1999-2002 yılları arasında Foça atık su projesinin % 85’i
tamamlanmış olup, % 10’u da kaçak atık su şebekeleriyle birlikte toplamda
tamamlanan bölüm % 95 oranına ulaşmış bulunuyor. Özellikle 2002 yılında
yapılan atık su yani kanalizasyon şebekesinin inşaatıyla antik kentin önemli
bir bölümü kepçelerle tahrip edilmiş ve bu durum “Phokaia’daki Büyük Kültür Katliamı” başlığı altında bütün dünyaya duyurulmuştu4. Büyük kültür
katliamına neden olan ve cazibe yöntemini uygulayan bu ilkel proje, deniz
suyunun temizliğiyle mavi bayrak sahibi olan Foça’nın denizini geçen 15 yıl
içerisinde son derece kirletmiş ve Foça denizi kirli sularda yaşayan midye
yataklarının bulunduğu deniz haline gelmiş durumdadır.
Son Koruma Kurulu kararı ise, Foça atık su projesinin yapılmamış % 5’lik
bir alanını oluşturur. Bu alan antik kentin kalbi ve merkezi olup en önemli
yapıların bulunduğu bölgedir. Gerçekleştirilmesi sonucunda bugünkü Batı
uygarlığını kuran Ionların en büyük kenti Phokaia’dan geriye fazla bir iz bırakmayacaktır. Foça Kalesi, 15 Nisan 2013 tarihinde UNESCO Dünya Kültür
Mirası Geçici Listesi’ne girmiş bulunuyor. Son karar ise antik Phokaia’nın
kent merkezini yok edecek niteliktedir.
27.11.2014 tarih 4529 sayılı Koruma Kurulu kararı ile kabul edilen proje, üç
yıl önce Koruma Kuruluna 01.07.2011 tarihinde sunulmuş ve Koruma Kurulu
3

4

Söz konusu Koruma Kurulu kararında imzası bulunan üyeler, Doç. Dr. K. Mert Çubukçu (Başkan), Burhanettin Yurdagül (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Turan Takaoğlu (Arkeolog), Prof. Dr.
Yüksel Sayan (Sanat Tarihçi-Arkeolog), Prof. Dr. Musa Kadıoğlu (Arkeolog), Sema Meral Demir
(Hukukçu), Mergül Kotil (Mimar), Zeliha Demirel (İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi), İsmail Ası (Foça Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü)’dır.
Ö. Özyiğit, “2002 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, 25. KST, 1 cilt, Ankara 2004, 444-447, Res.5-12.
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tarafından da reddedilmişti5. Söz konusu projede en küçük bir değişiklik yapılmaksızın 2014 yılında yeniden Koruma Kurulunun gündemine getirildi6.
Phokaia (Foça) Kazıları Başkanlığı’nın ve İzmir Müzesi Müdürlüğü’nün raporları yine olumsuzdu7.
İzmir II No.lu Koruma Kurulu, İzmir Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca
26.11.2014 tarihinde hazırlanan tarihli raporlarının ertesi günü, 27.11.2014
tarihinde toplanarak karar aldı. Koruma Kurulu, 27.11.2014 ve 4529 sayılı
son kararında görüş istemiş olduğu Foça (Phokaia) Kazıları Başkanlığı’nın
ve İzmir Müze Müdürlüğü’nün uzmanlarınca hazırlanan raporlarını hiçe sayarak ve raporlarda belirtilen hukuksal aykırılıkları da göz ardı ederek, 2011
yılında reddetmiş olduğu projenin aynısını uygun gördü. Böylelikle Koruma
Kurulu, 28.07.2011 tarih ve 7213 kararına aykırı bir karar verdi ve görüş istediği tüm kurumların görüşlerini de dikkate almadı. Bu nedenlerle Koruma
Kurulu’nun kararı tamamen hukuka aykırıdır.
Öte yandan İzmir II No.lu Koruma Kurulu’nun 24.11.2014 tarih ve 4529
sayılı kararı, yargı kararlarına da aykırıdır8. Bu konuda İzmir 4. İdare Mah5

6
7
8

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Kanal Proje
Şube Müdürlüğü tarafından İzmir II Nolu Koruma Kuruluna 01.07.2011 tarih ve 4818033122
sayılı yazısıyla sunulmuş ve Koruma Kurulu da 28.07.2011 tarih ve 7213 kararıyla reddedilmişti. Bu kurul kararında Foça Kazı Başkanlığı’nın 25.07.2011 tarihli raporu ile İzmir Müze
Müdürlüğü’nün 27.07.2011 tarihli uzman raporunda belirtilen görüşler dikkate alınarak ve detaylı olarak hazırlanmış şekliyle projenin yeniden Kurula iletilmesi istenmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi
Başkanlığı, Kanal Bakım Şube Müdürlüğü’nün 02.10.2014 tarihli ve 8963 yazısıyla aynı projeyi
yeniden Koruma Kurulunun gündemine getirdi.
Phokaia (Foça) Kazıları Başkanlığı’nın 03.11.2014 tarih ve 2014/94 sayılı raporu ile İzmir Müzesi
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli raporları, projenin değiştirilmeden aynen sunulması nedeniyle olumsuz görüşlerle Koruma Kuruluna iletilmişti.
İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 09.10.2002 tarih ve 10992 sayılı
kararıyla kanalizasyon TM5-TM4 arasında terfi ve kollektör hattının yalnızca bu iki noktayı
bağlayacak şekilde, hattın doğusunda kalan eski kent şebekesinin hatta bağlantısının yapılmayacağı esasına göre düzenlenmesine karar verdi. Buna göre Koruma Kurulu bu hattın doğusunda kalan, yani antik kent merkezinde kanalizasyon şebekesinin yapılamayacağına karar
vermiş oldu. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 09.10.2002 tarih ve
10992 sayılı kararı, İzmir 4.İdare Mahkemesinde dava edilmiş, dava İzmir 4. İdare Mahkemesinde esas 2002/1323 sayılı dosya numarasıyla görülmüş ve İzmir 4.İdare Mahkemesi, davayı
10.12.2003 tarih ve K:2003/1379 sayılı kararıyla Kurulun kararının geçerliliğini kabul etti. İzmir 4. İdare Mahkemesinin kararı, Danıştay Altıncı Dairesinin 23.05.2006 tarih ve E: 2004/2153,
K: 2006/2762 sayılı kararıyla onandı. Böylece İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunun 09/10/2002 tarih ve 10992 sayılı kararı, Danıştay kararıyla kesinleşmiş ve
değiştirilemez bir biçime dönüşmüştür. Anayasa gereği yargı kararlarına uyulması zorunluluğu
nedeniyle ana kollektör hattının doğusunda en küçük bir kanalizasyon projesi uygulanamazken
bu yargı kararları, Koruma Kurulu tarafından göz ardı edilmiş bulunuyor.
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kemesinin kararı ile bunu onaylayan Danıştay Altıncı Dairesi’nin kararlarına
göre antik kentin merkezinde kanalizasyon borularının döşenmesi tamamen
hukuka aykırıdır. Sözü edilen Koruma Kurulu kararı da bu nedenle hukuka
aykırıdır.
Phokaia antik kentinin merkezine kanalizasyon borularının döşenmesine
izin veren Koruma Kurulu kararı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından İzmir 3. İdare Mahkemesine dava edildi. Dava konusu Koruma Kurulu kararının onayladığı proje, Antik Phokaia kentini büyük ölçüde
tahrip eden eski projenin devamı olan primitif (ilkel) bir projedir ve cazibe
esasına dayanmaktadır. Mahkeme dava dosyasına uzun bir süre sonra bilirkişi atadı9. Bilirkişi raporunda dava konusu Kurul kararının yargı kararlarına
aykırılığından hiç söz edilmemiş, özellikle kaçınılmış olduğu görülüyor. Yalnızca bu konu bile tek başına iptali istenen Koruma Kurulu kararını açıkça
iptal ettirmeye yeterlidir. Bilirkişi raporu büyük çelişkili ifadeleri ortaya koymaktadır10. Bilirkişiler, hem bu cazibe yöntemine dayanan projenin sorunlara
çözüm üretemeyeceğini ifade etmekteler, hem de projenin uygulanması gerektiğini söylemektedirler. Öte yandan bu sözü edilen projenin kabul edilmesiyle, antik kentin birçok bölümünü yok eden kaçak kanalizasyon hatlarının
da yasal duruma getirilmesine olanak verilmiş oluyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Kanal Proje Şube Müdürlüğü, Koruma Kurulu’nun söz konusu projeye ilişkin olarak 28.07.2011 tarih ve 7213 sayılı kendi kararını hiçe
9

Mahkemenin atamış olduğu Bilirkişiler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Tanaç Zeren, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Salih Yılmaz
ve Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer
Derin’dir. Zafer Derin aynı zamanda İzmir’de Yeşilova Höyük Kazılarının Başkanıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kazıları gibi Yeşilova Höyük Kazılarına da sponsorluk yapmaktadır.
10 Raporun sonuç bölümünün son paragrafında “ Uygulama projesi değerlendirildiğinde; cazibe
esasına dayanması ve tek tip bir sistem öngörmesi nedeniyle, yer altında konumlanan kültür
varlıklarının çeşitliliği, farklı kotlarda yer alma potansiyeli ve nitelikleri dikkate alındığında
ortaya çıkabilecek farklılıklardan kaynaklanan sorunlara çözüm üretemeyebileceği düşünülmektedir ” denilirken, “ Bunun devamında tespit edilen buluntuların plan üzerine işlenerek
Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü tarafından üretilecek raporlar doğrultusunda gerektiği durumlarda uygulama projesinin güzergah ve/veya yönteminin revize edilmesi yoluna gidilmesi
gerekliliği kanaatine varılmıştır ” denilmekle büyük bir çelişkiye düşülmüştür.
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sayarak, hiçbir araştırma zahmetine katılmaksızın yine aynı projeyi Koruma
Kurulu’na yeniden sunmuş bulunmaktadır. Oysa yalnız Avrupa’da değil, bugün Türkiye’de bile yeni teknikler uygulanmaktadır. Bugün Foça’da bir tek
vidanjör çalışmaktadır. Bu vidanjör sayısının arttırılmasıyla ve vidanjörlerin
kokusuz biçime dönüştürülmesiyle birçok sorun çözülebilir; çünkü vidanjörler atıklarını çok uzak mesafelere değil, arıtma sistemine bile gitmeden en
yakın bacaya boşaltabilirler. Öte yandan basınçlı, pompajlı ve yatay sondaj
sistemleriyle sit alanlarına zarar verilmediği gibi, çukursuz ve yeni yöntemlere göre kazısız çalışmalarla yapılacak kanalizasyon projeleri ile sit alanlarına zarar verilmesi önlenmiştir. Bu sistemler, yıllardan beri Türkiye’de de
uygulanmaktadır. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd
ve Plan Dairesi Başkanlığı Kanal Proje Şube Müdürlüğü’ne niçin Türkiye’de
de yeni uygulanan sistemlerin araştırılmadığının nedenlerinin sorulması, kanımızca doğru olacaktır.
İzmir Arkeoloji Müzesinin İsmetpaşa Mahallesi, 151 No.lu sokakta yapmış
olduğu kazılarda deniz kıyısındaki ana hattan kaçak olarak çekilen yaklaşık
200 m. uzunluğundaki yasa dışı kanalizasyon kazılarında antik mezarlık (nekropolis) alanının tahrip olduğu ortaya açıkça çıkmış bulunuyor. 151 No.lu sokaktaki kazılarda yasa dışı yapılan baca inşaatının da antik kiremit mezarın
bir bölümünü tahrip etmiş olduğu fotoğraflarda da açıkça görülüyor. Oysa
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesine
göre nekropoller, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tanımlanmaktadır. Yine İzmir Arkeoloji Müzesi tarafından gerçekleştirilen Fevzipaşa Mahallesi 175 No.lu sokakta yapılan yeni kanalizasyon kazılarındaki
yeni hatlar, Koruma Kurulunun soruşturma açmış olduğu illegal kanalizasyon bacalarına bağlanmaktadır. Böylelikle her tarafta büyük bir hukuksuzluk
görülmektedir.
Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 151 ve 198 No.lu sokakların birleştiği
yerdeki kanalizasyon kazıları sırasında İ.Ö. 5.yüzyıldan Erken Roma İmparatorluk Dönemine değin kullanılan nekropolisin varlığı ortaya konuldu (Çizim: 2)11. Yaklaşık 5x5 m. boyutlarında bir açma içerisinde dokuz adet kre11 Kazılar İzmir Arkeoloji Müzesinin ve Foça Kazılarından arkeolog Serkan Ülbeği ve arkeolog
Murat Öğren tarafından gerçekleştirldi.
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masyon ve inhumasyon mezar saptandı. Bu mezarların kaçak kanalizasyon,
su ve elektrik şebekesine ilişkin boruların döşenmeleri sırasında tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı (Resim: 2). Kaçak olarak yapılan kanalizasyon kazıları
sırasında ise, mezarların iş makinaları tarafından tahrip edildikleri görüldü.
Kremasyon mezarlar genellikle kythra ve amphora içine gömü yapılan mezarlardır. İnhumasyon mezarlar ise tüf taşından lahit, sanduka ve beşik çatı biçiminde dizilmiş kiremit mezarlardır.
En geç mezarlar, İ.S. 50 yıllarına ait olan 1 No.lu Mezar ve 2 No.lu Mezar
olup, kythra mezarlardır. Bir adet unguentarium ile İ.S. 1. yüzyılın ortalarına
tarihlenir (Çizim: 2-3). Mezar kabı tahrip edilmiş olan 3 No.lu Mezar’ın ise iki
adet buluntusu ele geçirilmiş bulunuyor (Çizim: 2-3). Bir adet unguentarium ile
bir adet tek kulplu testi, İ.S. 1. yüzyılın ikinci çeyreğinin sonlarına, yani 40-50
yıllarına ait olmalıdır. 4 No.lu Mezar tüf taşından yapılmış bir lahit mezardır
(Çizim: 2-3; Resim: 2). Inhumasyon bir gömüye sahiptir. Nekropol alanının
en üst seviyesi denizden 2.15 m. yüksekliktedir. Tüf taşından lahdin beşik çatı
biçimindeki kapağı ise 0.90 m. seviyesinde ele geçirildi. Tabanı ise 0.12 m. seviyesinde idi. İçerisinde ele geçirilen bir adet unguentarium ile bir adet volütlü
kandil, bu mezarı İ.S. 30-40 yıllarına tarihler. Ayrıca bu mezarda demirden bir
kemer tokası da ele geçirildi. 5 No.lu Mezar ise bir amphora mezardır (Çizim:
2-3). Kremasyon olan bu mezarın gövdesinde büyük bir açıklık vardır. Gömü
sırasında kırılan bu açıklıktan ölünün külleri ve arta kalan kemikleri konmuş
olmalıydı. Bu açıklık ise sekiz adet kythra parçalarıyla kapatılmıştı. Sekiz adet
kythra iki ayrı tipe sahiptir. Yedi adetinin profili aynı iken birinin profili ise,
1 ve 2 No.lu mezarları oluşturan kythra ile aynı profile sahiptir; fakat bu mezardaki kythra 1 ve 2 No.lu mezardan daha erkendir. Amphora ise Dressel 24
tipi bir amphora olup, Geç Hellenistik Dönemden, İ.Ö. 1 yüzyıldan olmalıdır.
Böylelikle bu amphora ve iki ayrı tipe sahip sekiz adet kyhtra da amphora ile
aynı zamandandır12.
12 Andrei Opait, “Aspects of the provisioning of the Pontic settlements with olive oil in the Hellenistic and early Roman periods In: Patabs I. Production and Trade of Amphorae in the Black
Sea”, Actes de la Table Ronde internationale de Batoumi et Trabzon, 27-29 avril 2006 édités par
Kassab Tezgör (D.) et Inaishvili (N.) Istanbul : Institut Français d’Études Anatoliennes-Georges Dumézil, Varia Anatolica 21, 2010, 158, Pl.89.3, Pl.90.4; Andrei Opait-Aris Tsaravopoulos,
“Amphorae of Dressel 24 Similis Type in the Central Aegean Area (Chios-Erythrai-Kyme)”,
BSA, 106 (1), 2011, 285, Figs. 10a-b.
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Bunların yanı sıra yine aynı açmada yan yana sıralanmış olarak ele geçen
üç adet kiremit mezar, yukarıda ifade edildiği üzere yasa dışı müdahalelerle
oldukça tahrip edilmiş durumdadır (Çizim: 2-3; Resim: 2). Bunların her biri
stroterlerden oluşuyordu. Stroterler, beşik çatı biçiminde dizilmişlerdi. Inhumasyon gömü tipine sahip olan bu mezarlar, yaklaşık aynı zamandan olmalıydılar. 6, 7 ve 8 No.lu mezarlar olarak isimlendirilen bu kiremit mezarların
üzerinde in situ olarak ele geçirilen ve ölü hediyesi olarak 3 No.lu Mezar’ın
üstüne konulan içe dönük ağızlı bir kâse, bu mezarları İ.Ö.4. yüzyılın ikinci
yarısına döneme tarihler (Çizim: 3)13.
Söz konusu alanda en eski mezar, bir sanduka tipi mezardır. İri büyük
taşlarla oluşturulmuştur (Çizim: 2-3; Resim: 3-4). Inhumasyon bir mezardır.
Diğer inhumasyon mezarlar gibi doğu-batı doğrultusundadır. İskelet de bu
yönde uzanır. Üzerinde ise kaçak olarak yapılmış betondan kanalizasyon bacası oturmuş bulunuyor. Bu baca hem bu mezarı hem de kiremit mezarları
tahrip etmiş durumdadır. Klasik Dönem sanduka mezarın üst seviyesi ise
0.52 m.de ele geçirildi. Mezarın derinliği yaklaşık 50 cm. idi. İçerisinde ise
tek kulplu iki adet kap ele geçirildi (Çizim: 3). Stratigrafik olarak burada ele
geçirilenlerin en eskisi olup, İ.Ö. 5. yüzyıla aittir14.
Atatürk Mahallesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanında 90 ve 97 No.lu sokakların birleştiği yerde yapılan kanalizasyon kazılarında Hellenistik ve Roma
Dönemi yapılarına ilişkin yapılar üst üste ele geçirildi (Çizim: 4; Resim: 5-6).
Yolun denizden üst seviyesi yaklaşık 6 m. idi. Yapılan açmada toprak harçla
taşları birbirine bitiştirilmiş Hellenistik Döneme ilişkin bir yapının odasına ait
bir köşe ortaya çıkarıldı. Üst kodları 4.77 m. seviyesinde ele geçirilen yapının
duvarlarının kalınlığı 45-60 cm. arasındadır. Bu Hellenistik Dönem yapısının
13

Söz konusu ölü hediyesi içe dönük ağızlı kâse, Atina Agorasında İ.Ö.350-325’e tarihlenir: Brian
A. Sparkes and Lucy Talcott, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centuries BC. Part 2
Indexes and Illustrations, The Athenian Agora Vol.12, New Jersey 1970 (Bundan sonra: Athenian Agora 12), 303, Pl.34, Fig.9, No. 948 ve 949; fakat Rotroff ise bu kabı daha geçe, İ.Ö. 275-250’e
tarihler: Susan I. Rotroff, Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware
and Related Material. Part 2: Illustrations, The Athenian Agora Vol. 29, New Jersey 1997, 347,
Fig.65, Pl.79, No.1083; Fig. 65, No. 1087.
14 Bu kabın biraz daha erken benzeri, Atina Agorasında bulunmuş olup, İ.Ö. 5. yüzyılın ortalarına
doğru tarihlenir: Athenian Agora 12, 289, Fig.8, No.738.
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daha üst seviyesinde kireç harçla yapılmış Roma Dönemine ilişkin bir yapı
daha ortaya konuldu. Üst seviyesi 5.30 m. olan bu yapının duvarları daha
kalın olup, 70 cm. idi. Duvarın doğusunda ise bu yapıya ait mozaikli bir taban
ele geçirildi. Hellenistik Dönemde oldukça moda olan sarmaşık yapraklarıyla
süslenmiş bu mozaik tipik bir Roma Dönemi mozaiği olarak görünür (Resim:
6). Tüm bunlar antik Phokaia kentinin içine cazibe sistemine dayalı kanalizasyon borularının döşenmesinin ne denli yanlış olduğunu açıkça gösterir.
Atatürk Mahallesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda 97 No.lu sokağın
doğusunda yapılan kanalizasyon kazılarında yine toprak harçla yapılmış bir
yapıya ilişkin bir duvar ele geçirildi. Üst toprak seviyesi 7 m., duvarın üst seviyesi ise 5.75 m. olarak ölçüldü. Söz konusu yapı duvarı yine cazibe sistemli
kanalizasyon borularının kodlarını kurtaracak nitelikte değildi. Bu durumda
antik Phokaia kentinin yapıları ya yok edilerek kanalizasyon boruları geçirilecek, ya da yapıların korunması için cazibe sistemine dayanan bu projenin
değiştirilmesi gerekecek.
Foça’da yapılan kanalizasyon kazıları birçok gerçekleri ortaya koymuş bulunuyor. İzmir Arkeoloji Müzesi denetiminde Foça’da yapılan kazılarda tarihi 2000 yılı aşkın çok sayıda mezarla karşılaşıldı. Kanalizasyon kazılarında ortaya çıkarılan bu mezarlar içerisinde lahit mezarın yanı sıra kiremit mezarlar
ile sanduka mezarın varlığı da anlaşıldı. İzmir II Numaralı Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulu kararıyla yapılan bu kazıların ne denli yanlış olduğu
bir kez daha anlaşıldı. Koruma Kurulu tarafından kabul edilen proje cazibe
(eğim) sistemine dayanıyor. Bunun için yapılan kazıların oldukça derin yapılması gerekiyor. Bu durumda da her bir kazıda antik Phokaia kentinin kalıntılarıyla karşı karşıya geliniyor. Üstelik bu kazılarda çok daha başka gerçekler
de ortaya çıkmış bulunuyor. Ortaya konulan mezarlar, daha önce Belediye
ve İzsu ekiplerinin kaçak olarak döşedikleri hatlar sırasında tahrip oldukları
saptanmış bulunuyor. Bu kaçak hatların döşenmeleri sırasında yapılan yasa
dışı kazılarda çok sayıda mezarın ve antik kente ilişkin duvarın yok edildiği
de anlaşılmış oluyor. Nitekim İzmir II No.lu Koruma Kurulu daha önceleri almış olduğu kararlarla bu kaçak kazılar ve kanalizasyon hatları için soruşturma başlatmıştı. Diğer taraftan II No.lu Koruma Kurulu soruşturma başlattığı
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yasa dışı hatlara iptali istenen 2014 yılındaki projeye de onay vermiş olmakla
büyük bir çelişki ve tutarsızlık, ayrıca hukuksuzluk içerisinde de bulunmaktadır; çünkü onay vermiş olduğu projedeki antik kent içerisinden geçirilmek
istenen kanalizasyon hatları, Koruma Kurulunun soruşturma açmış olduğu
kaçak hatlara bağlanmaktadır. Ayrıca Koruma Kurulunun onaylamış olduğu
projenin de yargı kararlarına tamamen aykırı olduğu açıktır.
C. III.Derece Arkeolojik Sit Alanında Yapılan Kazılar
Phokaia Kenti 1219 Ada, 8 Parselde Yapılan Kazı ve Sondaj Çalışmaları (Çizim:
6; Resim: 7-8): İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve III.
Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kalan 30 L-3d pafta, 1219 ada, 8 parselde yapılan arkeolojik kazılar15, 05.05.2015 tarihinde başladı ve 07.07.2015 tarihine
kadar sürdü16. Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra kazı evinde arkeolojik buluntular üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan arkeolojik kazılar
sonucunda üç ayrı mimarlık katmanı saptandı. Bu katmanlar üst seviyelerden alta doğru “ I. yapı katı (İ.S. 600 yılları)”, “ II. yapı katı (İ.S. 5. yüzyılın
sonları)”, “III. yapı katı (İ.S. 3. yüzyılın ortaları)” olarak adlandırıldı. Yapılan
kazılar sonucunda tüm yanık katmanların varlığı ve yoğun seramik buluntular ile seramik cürufları, tüm parsel alanının seramik atölyeleri alanı olarak
kullanıldığını gösterir. Öte yandan B1-B3 plankarelerindeki seramik fırının
kalıntısı da bunu doğrular. Mimarlık kalıntıları da seramik atölyelerine ilişkin duvarlardır. Ortaya çıkarılan üç ayrı yapı katının varlığı ile altta bulunan
kazılamayan katmanlardan gelen malzemeler, bu alanın uzun süre seramik
atölyelerinin alanı olarak kullanıldığını gösterir.
İzmir İli, Foça İlçesi, 1219 ada, 8 parselde yapılan kazılar, Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde çeşitli zaman dilimlerine ait seramik atölyelerinde
üretilen terra sigillata seramik grupları ile günlük mutfak kaplarının kronolojilerinin kurulmasında büyük öneme sahiptir.
15 İzmir Arkeoloji Müzesi ile birlikte yapılan bu kazılarda arkeolog Nejla Okan, İzmir Müze
Müdürlüğü’nün temsilcisi olarak görev aldı. Foça Kazı Başkanlığı adına da arkeolog Serkan
Ülbeği kazı çalışmalarında bulundu.
16 Tapu kayıtlarından anlaşıldığına göre, parselin sahibi tarafından inşaat yaptırmak amacıyla
04.06.2014 tarihinde satın alınmış olduğu anlaşılıyor.
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2. KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI (Resim: 9)
1998 yılında yeniden tarafımızdan ele alınan Athena kutsal alanı çalışmaları sırasında Cemil Midilli Lisesi’nde eğitimin devam etmesi ve bahçelerin
lise tarafından korunması nedeniyle IIB b7-11, c7-11, d7-11 plankarelerinde
ilk olarak çalışılmaya başlandı. Söz konusu plankareler Athena kutsal alanının güneybatı köşesinin hemen dışında yer alıyordu. Bu plankarelerde 18
ve 19. yüzyıllara ilişkin Geç Osmanlı Dönemi katmanlarıyla karşılaşıldı. Bu
katmanların kayalık zemine oturması nedeniyle daha aşağı seviyelere inilmedi. Söz konusu katmanlar da korundu. 2014 yılı çalışmaları sırasında bu
alanın çevresi, çevre düzenlemeleri çalışmamızın kapsamında düzenlendi.
Çanakkale siperlerinden aldığımız esinle gerçekleştirilen bu çevre düzenlemelerinde fırınlanmış 14 cm. çapında 4 m. uzunluğunda silindirik ahşaplar
kullanıldı. Bu kazı alanının etrafı ahşaplarla çevrildi. Korkuluklar yapıldı ve
açmaların toprak kesitleri de yine bu malzeme ile sağlamlaştırıldı.
Söz konusu duvarlar toprak harçla yapılmıştı; bu nedenle bunların doğada uzun süre açıkta korunmaları zordu. Toprak harçla yapılan duvarların
sağlamlaştırılması gerekiyordu. Bunun için “Osmanlı Mahallesi” ismini vermiş olduğumuz bu alandaki tüm duvarlar kuvvetlendirildi ve bozulmayacak
toprak harçla sağlamlaştırıldı. Toprak harç içerisinde kesinlikle çimento gibi
tuzlandırıcı aykırı malzeme kullanılmadı. Osmanlı Dönemi yapı kalıntıları ve
duvarlar geleceğe kazandırıldı. Ayrıca bozuk taş döşemeleri de tamamlayıp,
ayağa kaldırmayı planladığımız Athena Tapınağı’nın yanı sıra Osmanlı Dönemi Mahallesi de sergilemeye açık bir duruma getirildi.
3. ATHENA TAPINAĞI RÖLÖVE ÇALIŞMALARI
Phokaia Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın restorasyonu ve bir köşesinin ayağa kaldırılması çalışmaları kapsamında rölöve çalışmalarına yoğun
olarak girişildi. Öncelikle tapınağın tüf taşından sütunlarına ilişkin tamburlar ele alındı. 57 adet tamburun rölöve ve restitüsyon çizimleri yapıldı. Tamburların 32 ve 36 olmak üzere iki ayrı yiv sayısına sahip oldukları anlaşıldı.
Tamburlarla ilgili önemli özellikler saptandı. Tapınakla ilgili diğer rölöve çalışmalarına geçildi.
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4. KAZI EVİ VE YAYIN ÇALIŞMALARI
2015 yılı çalışmaları sırasında ele geçen eserlerin temizlenmesi, tasnifi ve
onarılması işleri kazı evinde yapıldı. İçlerinden bazıları tamamlandı. Her tür
küçük eserin çizimleri yapıldı. Yayın çalışmalarına devam edildi. Mimarlık
eserlerinin autocad çizimleri gerçekleştirildi. Seramik eserlerin çizimleri corel
draw programında yayına geçebilecek biçimde ele alındı.
2016 yılında yapılacak çalışmaların başında Athena Tapınağı kazılarının
tümden bitirilmesine çalışmak ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması gelmektedir.
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Çizim 1: Phokaia. Doğu Açmaları Osmanlı Dönemi yapı katı planı.

Çizim 2: Foça kanalizasyon kazıları sırasında İsmetpaşa Mahallesi 151 No.lu sokak ile
198 No.lu sokağın kesiştiği yerde ortaya çıkarılan mezarların planı.
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Çizim 3: Foça kanalizasyon kazıları sırasında ortaya çıkarılan mezar buluntuları.
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Çizim 4: Foça Atatürk Mahallesi 90 ve 97 No.lu sokakların kesiştiği yerde yapılan kanalizasyon kazıları sırasında ortaya çıkarılan Hellenistik ve Roma Dönemine
ilişkin yapı katları.

Çizim 5: Foça Atatürk Mahallesi 97 No.lu Sokak’ta yapılan kanalizasyon kazıları sırasında ortaya çıkarılan Roma Dönemi duvarının planı.
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Çizim 6: Foça Atatürk Mahallesi 1219 ada 8 parselde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda
yapılan kazılarda ortaya çıkarılan seramik atölyelerinin planı.

Resim 1: Phokaia. Doğu Açmaları Osmanlı Dönemi yapı katlarından genel görünüm.
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Resim 2: Foça kanalizasyon kazıları sırasında İsmetpaşa Mahallesi 151 No.lu sokak ile
198 No.lu sokağın kesiştiği yerde ortaya çıkarılan ve kaçak kanalizasyon bacası tarafından tahrip edilen mezarlardan bir görünüm.

Resim 3: Foça kanalizasyon kazıları sırasında İsmetpaşa Mahallesi 151 No.lu
sokak ile 198 No.lu Sokağın kesiştiği yerde ortaya çıkarılan ve kaçak
kanalizasyon bacası tarafından tahrip edilen İ.Ö. 5.yüzyıla ilişkin mezardan bir görünüm.
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Resim 4: Foça İsmetpaşa Mahallesi 151 No.lu Sokak ile 198 No.lu Sokağın kesiştiği yerde ortaya
çıkarılan İ.Ö. 5. yüzyıl mezarı ve üzerindeki betondan yapılmış kaçak kanalizasyon
bacası.

Resim 5: Foça Atatürk Mahallesi 90 ve 97 No.lu sokakların kesiştiği yerde yapılan kanalizasyon
kazıları sırasında ortaya çıkarılan Roma Dönemine ilişkin mozaikli yapı katlarından bir
görünüm.
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Resim 6: Foça Atatürk Mahallesi 90 ve 97 No.lu sokakların kesiştiği yerde yapılan
kanalizasyon kazıları sırasında ortaya çıkarılan Roma Dönemine ilişkin mozaikten bir görünüm.

Resim 7: Foça Atatürk Mahallesi 1219 ada 8 parselde III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan seramik atölyeleri kazı alanından
bir görünüm.
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Resim 8: Foça Atatürk Mahallesi
1219 ada 8 parselde III.
Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan kazılarda
ortaya çıkarılan seramik
atölyelerinde
üretilmiş
çanak çömleklerden bir
görünüm.

Resim 9: Phokaia Athena Tapınağı alanında Osmanlı Dönemi yapı katlarına ilişkin
onarım ve çevre düzenlemesinden bir görünüm.
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TRİPOLİS 2015 YILI
KAZI, KORUMA ve ONARIM ÇALIŞMALARI
Bahadır DUMAN*
H. Hüseyin BAYSAL
Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
Tripolis, Büyük Menderes/Maiandros Nehri yakınlarında Lydia, Karia ve
Phrygia Bölgeleri’nin kesişim noktasındadır.
Tripolis Antik Kenti 2015 Yılı Kazı, Koruma ve Onarım ve çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
06.02.2015 tarih ve 24463 sayılı karar- izni ile Denizli Müze Müdürü H. Hüseyin Baysal’ın başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Bahadır Duman’ın bilimsel danışmanlığında 13.03.2015 - 31.12.2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir1.
Tripolis Antik Kenti 2015 yılı çalışmaları Hierapolis Caddesi, Hierapolis
Caddesi doğu portiği, podyumlu yapı, agora ve güney nekropolünde sürdürülmüştür (Resim: 1). Arazi çalışmalarının yanı sıra kazı evi laboratuvarlarında da taş ve küçük eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılmıştır. Söz konusu çalışmalara 1 sanat tarihçisi, 2 epigraf, 2 mimar, 1 biyolog, 1
jeolog, 8 arkeolog, 1 restoratör, 6 arkeoloji ve 3 mimari restorasyon bölümü
*
1

Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Universitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, A Blok, Arkeoloji
Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.
H. Hüseyin BAYSAL, Denizli Müze Müdürü, Denizli/TÜRKİYE
Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Denizli Valiliği, Il Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Buldan
Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi ve TÜRSAB tarafından desteklenmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz. Çalışmalara Heyet Üyesi olarak Prof. Dr. F. Guızzı, Doç. Dr. T.
Koralay, Doç. Dr. G. Semiz, Yrd. Doç. Dr. B. Semiz, Dr. A. Filippini, Uzm. S. M. Kaytan, Öğr.
Gör. Ç. M. Tarhan, Öğr. Gör. A.B. Boz, Arkeologlar: M. Ok, M. Aksu, A. D. Duman, P. Sarıhan,
S. Sayan, E. Baş, A. Ilgaz, M. U. Özer, E. Seylan, T. Candur; Restoratörler: E. Avcı, B. Çizer; Öğrenciler: T. Duman, R. Koç, Z. Bayrakdar, B. Sarı, A. Çiçek, B. A. Aksu, B. Doyran, E. Akyol, S.
Katırancı, D. Yılmaz, F. Kapar, N. Karaca, B. Aydın, M. Yuvalı katılmışlardır, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz.

539

öğrencisi, 1 taş ustası, 1 vinç operatörü, 16 kazı ve restorasyon işçisi katılmıştır.

1. KAZI ÇALIŞMALARI
1.1 Hierapolis Caddesi
Kentin ana arterlerin birisini oluşturan doğu- batı yönlü Sütunlu Cadde’yi,
kuzey- güney yönünde dik kesen Hierapolis Caddesi’ndeki ilk çalışmalar
2013 yılında başlatılmıştır. 2014 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla
birlikte bu alanda caddenin toplam 36 m. lik bölümünün kazısı tamamlanmıştı. 2015 yılında ise aynı alanda sürdürülen kazı çalışmalarıyla 39 m. daha
ilerlenerek, son üç yıldaki çalışmalarla birlikte toplamda caddenin 75 m. lik
bölümü tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim: 2).
Cadde zemini farklı boyutlardaki iri traverten bloklarla döşelidir. Zemin
altında kanalizasyon sisteminin cadde ile birlikte kuzeye doğru devam ettiği
görülür.
Hierapolis Caddesi kazı çalışmaları; topografyanın durumuna göre farklı
kodlarda başlatılmıştır. Hierapolis Caddesi’nin zemini düzgün kesilmiş standart olmayan ölçülerdeki dikdörtgen ve kare traverten taşlarla kuzeye doğru
devam eder. Zemin; sur kapısında kuzeye doğru Hierapolis Caddesi’nin açığa çıkartılan 75. metresine kadar toplamda 2.88 m. yükselerek güneyden kuzeye doğru eğim oluşturur. Cadde zemin taşlarının kuzeye doğru düzgün bir
hat şeklinde devam etmemesi; olasılıkla zemin üzerinde oluşan çöküntüler
ve yükselmelerle ilişkilidir. Cadde zemininde görülen çöküntü ve yükselmelerin ana sebebi ise caddenin düzenlemesi esnasında kullanılan sütun, paye
gibi mimari öğelerin deprem etkisiyle yıkılmasının ardından zemin üzerinde
oluşturduğu tahribatlarla ilgilidir.
Hierapolis Caddesi’nin batısını, çay ve moloz taşlarla düzenlenmiş bir alt
yapı üzerine bindirilen dikdörtgen formlu, düzgün kesilmiş traverten bloklarla örülmüş duvar sınırlamaktadır. Söz konusu duvar aynı zamanda caddenin batısında yer alan agoranın da doğu sınırın oluşturmaktadır. Hierapolis
Caddesi’nin başlangıcında 1.60 m. yüksekliğinde ve 60 cm. genişliğindeki sı-
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nırlandırıcı duvar kuzeye doğru ilerledikçe cadde zemini ile aynı seviyeye kadar inmektedir. Söz konusu duvarın en üstünde kullanılan ve kuzey- güney
yönlü uzunlamasına yerleştirilen dikdörtgen şekilli traverten blokların üst
yüzeyinde bloğu ortalayarak açılmış kanallar bulunur. Caddenin batı bitişiğinde yer alan agoranın zemin suyunu direne etmek amacıyla yapılmış olan
kanallar kuzeye doğru duvar boyunca devam etmektedir. Hat boyunca belli
aralıklarla görülen çökelti havuzcukları olasılıkla kum, taş gibi artıkların bu
havuzcuklarda toplanarak, cadde altında yer alan ana kanalizasyonun tıkanmasını önlemek amacıyla kullanılmış olmalıdır.
Hierapolis Caddesi’ni doğuda sınırlandıran doğu duvarı aynı zamanda
cadde boyunca sadece doğu bölümde kuzeye doğru devam eden sütun sırasının stylobatını oluşturmaktadır. Sütun dizisinin oturduğu duvarın batı bitişiğinde -sütunların önünde- daha önce ki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında
ortaya çıkartılan düzenlemelerde görüldüğü gibi, M.S. 4. yy. da mermer ve
onyx payelerin üzerine gelen taç bloklarına oturtturulmuş heykeller cadde
boyunca devam etmektedir. Sütun dizilerinin batı önüne yerleştirilmiş yüksek dereceli memurlara ait bu heykeller caddenin anıtsal bir görünüme kavuşmasını sağlamıştır (Resim: 3).
Stylobat üzerinde; Attik- İon kaide, iki tamburdan oluşan sütun ve dil motifli başlıklardan oluşan düzenleme, cadde boyunca devam ederek 20. sütuna
gelindiğinde son bulur. Son sütun podyumlu yapının güneybatı köşesine sütun dizileri aksına yerleştirilmiştir. Böylece daha önceki kazı çalışmalarında
ortaya çıkartılan sütunlar ile birlikte sur kapısından podyumlu yapıya kadar
toplam 20 sütun dizisinden oluşan caddenin doğusundaki düzenleme kare
sütunla (paye) tamamlanmıştır (Resim: 4).
Hierapolis Caddesi kazı çalışmaları sırasında bulunan sikkeler caddenin
kullanım evreleriyle ilgili olarak önemli verilere ulaşılmasını sağlamıştır. 36
sikkeden en erken tarihlisi İmparator Tiberius Dönemine (M.S. 14-37) ait
Tripolis şehir sikkesidir. En genç tarihli sikke ise İmparator Focas (602- 610)
Dönemine aittir. Sikkelerin yüzdeliği ele alındığında buluntu yoğunluğundaki artış M.S. 4 yy. dan başlayarak M.S. 5. yüzyılın ilk yarısına kadar devam
etmektedir.
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1.2 Hierapolis Caddesi Doğu Portiği
Tripolis Kent merkezinde inşa edilmiş ve kentin ana caddelerden biri olan
Hierapolis Caddesi’nin doğusunda, kuzey- güney yönlü uzanan Hierapolis
Caddesi doğu portiği yer almaktadır (Resim: 1).
2013- 2014 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile toplam 29.85 m.
lik kısmı açığa çıkartılmıştır. 2015 yılı itibariyle portiğin kazı çalışmaları kuzeye doğru ilerletilerek podyumlu yapının güney duvarına kadar toplam 54
m. nin kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Hierapolis Caddesi doğu portiği M.S.
4- 5 yy.da portik üzerinde yapılan yeni düzenlemeler ile kullanım amacı farklılaşmıştır. Portiğin kullanımı değişmiş olsa bile üst örtüsünün yapısı değişmeden benzer şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Genel olarak üst örtüyü
taşıyan ahşap bir konstrüksiyon bulunmaktadır. Bu konstrüksiyon üzerine
çatı kiremidi kaplanarak yağmur, güneş gibi hava koşullarından korunma
sağlanmıştır. Üst örtünün doğu kısmı, portik doğu duvarı üzerinde postament ve postamentli kaide üzerinde yerleştirilen yekpare onyx sütunların
taşımasıyla sağlanırken, batıda Hierapolis Caddesi doğu duvarı üzerinde Attik-İon sütun kaideleri üzerine yerleştirilmiş 2 tamburlu mermer sütunların
üzerine dil motifli başlıkların yerleştirilmesiyle üst örtü taşınmış olmalıdır.
Hierapolis Caddesi doğu portiğinin doğusunda, kemerli yapının kuzey
bitişiğinden başlayarak kuzeye doğru devam eden bir biri ardına tonozlu yapılar yer almaktadır. Tonozlu yapıların girişleri portik doğu duvarı üzerinde
açılan kapılar ile sağlanır. Ayrıca portik ilk kullanım evresini tamamladıktan
sonra doğu batı yönlü duvarlar ile mekânlara ayrılarak ikinci kullanım evresine sahne olmuştur. Bu alanda 2013 ve 2014 yıllarında yapılan kazı çalışmalarıyla güney kuzey yönlü iki mekân açığa çıkartılmıştır. 2015 yılında ise
iki mekân daha açığa çıkartılarak toplam mekân sayısı dörde çıkmıştır. 2015
yılında ortaya çıkartılan bu yeni mekânlar doğu portik üzerinde güneyden
kuzeye doğru açığa çıkartılan 3. ve 4. mekânı oluşturmaktadır. Bu mekânlar
açığa çıkartılan diğer mekânlar gibi olasılıkla portiğin doğu sınırında yer alan
tonozlu yapıların avlusu olarak kullanılmıştır (Figür 5). Hierapolis Caddesi
doğu portiği üzerinde sur duvarından kuzeye doğru 34.50 m.- 42.73 m. arasında açığa çıkartılan 3. mekânın güney ve kuzeyinde doğu batı yönlü duvar
örgüsü üzerinde kapılar yer alır. Genel olarak yapıyı çevreleyen duvarlar; çay
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taşı, düzensiz ve kırık traverten ve mermer parçaları, pişmiş topraktan yapılmış taban tuğla parçaları, geison, taç bloğu, sütun tamburları ve friz gibi devşirme malzemeler ile örülmüştür. Zemin pişmiş topraktan yapılmış değişik
boyutlarda taban tuğlaları ile oluşturulmuştur. Zeminin farklı noktalarında
tuğlaların bozulmasından dolayı işlevini kaybeden zemin parçaları çıkartılarak boşluklar mermer plakalar ile doldurulmuştur. Mekânın güneydoğu
köşesinde, sırtı güney ve doğu duvarlarına dayandırılmış, “L” formunda seki
bulunur. Sekinin güneyinde orta gözenekli beyaz damarlı mermerden yapılmış oyun tablası yer alır. Tabla, zemine oturtulmuş sütun başlığı üzerine yerleştirilmiştir. Ayrıca oyun tablasının batısında orijinalinde künk dirseği olarak kullanılan traverten blok bulunur. Silindirik formlu blok oyuncu oturağı
olarak kullanım görmüş olmalıdır (Resim: 6).
Mekân 3’ün kuzeydoğu köşesinde kuzey ve doğu duvarına yaslandırılmış, olasılıkla ocak olarak kullanılan bir kalıntı ortaya çıkarılmıştır. Alanın
kuzeybatı köşesinde tuğla ile örülmüş batı duvarından doğuya doğru bir duvar hattı tespit edilmiştir. Bu hat kuzeybatıya doğru oval bir şekilde dönüş
yaparak bir platform oluşturmuştur. Platform üzerine yerleştirilmiş kare ve
dikdörtgen formlu iki teknenin kuzeyinde yine platform içerisinde kalan ancak zemine oturtulmuş silindirik formlu üçüncü bir tekne yer alır. Tekne A
olarak adlandırılan teknenin merkezinde olasılıkla ezgi taşının oturduğu bir
bölüm yer almaktadır. Söz konusu teknenin güneybatısında dışa doğru daralarak devam eden tahliye deliği yer almaktadır. Tekneye kuzey ve batıda
teknenin ağız kenarlarına oturtulmuş künkler tekneye sıvı akışını sağlamak
için kullanılmıştır. Platformun güneyinde dörtgen formlu bir başka tekne
daha yer almaktadır. Kuzeyinde yer alan silindirik formlu tekne ile güneyde
bulunan dörtgen formlu teknenin arasında üçüncü bir tekne yer alır. Genel
olarak platform üzerine yerleştirilmiş üç teknenin akıtma deliklerinin, teknelerin ortasında kalan açıklığa dönük olması sıvının bu merkezde toplandığını
düşündürmektedir. Ayrıca merkezde toplanan sıvının sızdırmazlığını sağlamak amacıyla aralığın zemini pişmiş topraktan yapılmış tuğlalar ile döşenmiş, derz araları kireç harç ile sıvanmıştır. Ayrıca mermer plakalar ve tekne
duvarları kullanılarak su akışı durdurulmuştur. Yapılan bu düzenlemeler, bu
alanın işlik olarak kullanıldığını göstermektedir.
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Hierapolis Caddesi doğu portiğinde sürdürülen kazı çalışmalarının ilerlemesiyle doğu-batı yönlü duvar örgüsü açığa çıkartılmıştır. Bu duvar örgüsü
devşirme parçalar, taban tuğlaları, traverten parçaları, çay taşları ile oluşturularak mekân 4’ün güney duvarını meydana getirmiştir. Mekân 4’de güneyden
girişi sağlayan kapı açıklığının arasında traverten eşik taşı, doğu duvarı üzerinde ise üç adet kapı boşluğu yer alır. Mekân 4 olarak adlandırılan alanın zemini sıkıştırılmış toprak olduğu tespit edilmiştir (Resim: 7). Bu alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Geç Helenistik Dönemden Geç Roma Dönemine
kadar oldukça geniş bir zaman diliminde kullanım gören farklı mal gruplarına ait çok çeşitli form özelliği gösteren seramik parçaları bulunmuştur.
Hierapolis Caddesi doğu portiği üzerinde bulunan en önemli buluntu
grubunu bronz sikkeler oluşturur. Sikkelerin kronolojisi İmp. Gallienus Döneminden (M.S. 253- 268) başlayarak İmp. Mauricius Tiberius Dönemi’ne
(M.S. 582- 602) kadar olan oldukça geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır.

1.3 Podyumlu Yapı
Tripolis kent merkezinde yer alan bir başka yapı; Hierapolis Caddesi’nin
59 ile 74 m.leri arasında cadde bitişiğinde yer almaktadır. Yapı; Hierapolis
Caddesi doğu portiğinin sonlandığı yerde başlayarak kuzey ve doğu yönde
19.50 x19.55 m. ölçülerinde kareye yakın bir plan göstermektedir. Çay taşı,
traverten, mermer parçaları gibi moloz taşlar ile meydana getirilen 1.85 m.
yüksekliğindeki mermer kaplama bir podyum üzerine, yapının ana unsurları inşa edilmiştir (Resim: 1). Yapının güney duvarı güney bitişiğinde yer
alan “tonozlu yapının” kuzey duvarına yaslandırılmıştır. Yapıyı doğuda sınırlandıran duvar yan yana bitişik şekilde inşa edilmiş “tahıl ambarının” batı
duvarıyla kuzeye doğru devam etmektedir. Yapının batı cephesi ise Hierapolis Caddesi’ne açılmaktadır (Resim: 8). Etrafındaki siyasi ve ticari yapılarla
birlikte düşünüldüğünde, oldukça merkezi ve yüksek podium üzerine inşa
edilmesi itibariyle, görünürlüğü ön planda olan bir konumda yer almaktadır.
Hierapolis Caddesi doğu portiği kuzey aksı üzerine inşa edilen yapının
girişi, batı cephesinde dörtgen iki ayak arasına yapılan ve beş basamaktan
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oluşan merdiven düzenlemesiyle sağlanmaktadır. Ayaklar düzgün kesilmiş
dörtgen traverten blokların üst üste yatay ve dikey olarak yerleştirilmesiyle
yapılmıştır. Ayrıca kuzey ayağı oluşturan bloklar; üst kısmı profilli yerinde
in-situ duran traverten bloklarla oluşturulmuş alt yapı (fil ayağı) üzerinde
yükselmektedir. Hierapolis Caddesi’nden, podyumlu yapıya batıdan girişi
sağlayan ayaklar arasında; eşik taşıyla başlayan ve üstte doğru daralan 5 basamak sırasından oluşan merdiven düzenlemesinin bulunduğu görülür bu
düzenleme yapıya ana girişi sağlamaktadır.
Podyumlu yapının batı cephesini oluşturan farklı bir düzenleme ise Hierapolis Caddesi’nin 59. m. sinde başlayan yapının, güney batı köşesinden girişi
oluşturan güney ayak arasında kuzey- güney yönlü oturma platformudur.
Basamakların ve bunların oturduğu alt yapının girişi sağlayan basamaklarda
olduğu gibi oldukça tahrip olduğu ve günümüze büyük bir kısmının tahrip
olduğu görülmüştür. Podyumlu yapının zeminini oluşturan düzgün kesilmiş
farklı ebatlarda ki traverten blokların iki farklı şekilde zemine yerleştirildiği
görülmektedir. Zemin taşları, zeminin kuzey bitiminde yapının inşa yönüne
göre doğu batı yönünde yatay yerleştirilerek dikey yerleştirilmiş diğer zemin
taşlarının kuzeye doğru kayması önlenmiştir (Resim: 9). Podyumlu yapının
bazı zemin blokları üzerinde Θ, Ε, Α gibi olasılıkla taşların imal edildikleri atölyeyi işaret eden harfler bulunmaktadır. Yapının doğusunda, zeminin
kuzeyini sınırlandıran doğu batı yönlü yatay yerleştirilmiş zemin bloklarının kuzey uzun kenarı üzerine, dikdörtgen düzgün kesilmiş mermer iki blok
yerleştirilmiştir. Büyük bir kısmı tahrip olmuş bloklar olasılıkla sütunların
oturduğu stylobatı oluşturmak ve yapı merkezini çevreleyen sütunlu galeriyi
taşımak amacıyla yapılmıştır. Erken Bizans Döneminde yapılan yeni düzenlemelerle sütunların oturduğu bloklar doğu duvarına yaslandırılmış kuzeygüney yönlü dikdörtgen planlı ve olasılıkla havuz olarak kullanılan düzenlemenin altında kaldığı görülmüştür. Podyumlu yapının zemini doğuda tahıl
ambarından kuzeye doğru uzanan ve opus caementicium tekniğinde inşa edilen batı duvarıyla sınırlanmaktadır.
Geç Dönem düzenlemeleriyle ilgili olarak; podyumlu yapının güneyinde,
doğuda tahıl ambarına, güneyde tonozlu bir yapıya yaslandırılmış 7 oturma
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sırasından oluşan ve büyük bir kısmı günümüze sağlam kalabilmiş oturma
platformu yer alır. Oturma platformunu oluşturan basamaklar farklı ölçülere
sahiptir. Oturma platformu düzgün kesilmiş dörtgen traverten blokların birbiri üzerine bindirilmesiyle oluşturulmuştur. Güney oturma basamaklarının
kuzey aksında, yapının kuzeyine inşa edilmiş ancak günümüze sadece çay ve
moloz taşlarla yapılan alt yapısı kalabilmiş podyumlu yapının kuzey oturma
basamakları bulunur. Böylece yapının kuzeyi ve güneyi 7 oturma basamağından oluşan tribün benzeri bir yapılanma ile tekrar düzenlenmiştir.
Genel olarak M.S. 4 -5 yy. a tarihlendirilen günlük kullanım kaplarına ait
çanak, kâse, çömlek, sivri dipli amphora, testi, matara ve unguentarium gibi
parçalar bulunmuştur.

1.4 Agora
Kent merkezinde M.S. 4. yy. sonu- M.S. 5. yy. başlarında kuzey güney yönlü dikdörtgen planlı olarak inşa edilen agoranın güneyinde sütunlu cadde,
doğu bitişiğinde, Hierapolis Caddesi, batısında ise bouleuterion yer almaktadır. 50x70 m. ölçülerinde ki bir alana konumlandırılan agoranın Geç Roma
Dönemindeki son halini yansıtan günümüzdeki görünümü, daha önceki
dönemlerde aynı yerde inşa edilen daha erken tarihli agora ile aynı yerde
planlanmış olmalıdır. (Resim: 1). Agoranın güney, batı ve kuzey sınırlarını
sütunlu galeriler oluştururken, doğu sınırını Hierapolis Caddesi doğu portiğinde yer alan sütun sırası oluşturmaktadır. Doğu sınıra yeni bir sütunlu
galeri yapmak yerine, cadde portiğini oluşturan sütunlu galeri düzenlemesi
bu eksiği tamamlamıştır.
Agoranın zemine çeşitli geometrik şekiller sahip, ağırlıklı olarak onyx cinsi taşların kullanılmasıyla oluşturulan opus sectile döşemeye sahiptir. Stoanın
güneyi sütunlu caddeye açılırken, kuzeyi geçişe kapalıdır. Bunun sebebi agoranın iki ucunda, kuzeyinde ve güneyinde oturma platformları yer almaktadır. Bu platformlardan kuzeydekinin bir kısım basamağı, ilk yapım evresinin
ardından yükseltilerek farklı bir amaç doğrultusunda kullanılmış olmalıdır.
2012 – 2014 yılları arasında sürdürülen agora kazı ve restorasyon çalışmaları,
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2015 yılında agora kuzey oturma platformu (tribün) üzerinde devam etmiştir. Kuzey oturma platformu, güney oturma platformu gibi doğu- batı yönlü
orjinalinde 7 oturma sırasından oluşmasına rağmen alttan üstte doğru 6 ve 7.
oturma sıralarının üzerine yukarıdaki cümlelerde bahsedilen geç dönemde
yapılmış duvar örgüsü inşa edilmiştir. Basit duvar örme tekniğiyle yapılan
bu duvarın dış kısımları düzgün kesilmiş dörtgen bloklarla örülürken araları
moloz taşlarla doldurulmuştur. Böylece kuzey oturma basamaklarının M.S. 4.
yy. da ki düzenlemesi yedi sıradan oluşurken, M.S. 5- 6. yy.ın başlarında basamak sırası beşe düşürülerek geç dönem düzenlemesi olarak kullanılmaya
devam etmiştir (Resim: 10).
2015 kazı çalışmalarında platformun batı doğu yönünde 28 ile 31.50. metreleri arasında yapılan kazı çalışmaları sonunda, basamak sıralarını oluşturan
blokların standart olmayan ölçülerde ki düzgün kesilmiş dörtgen traverten
blokların birbiri üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulduğu görülmüştür. Basamak ön yüzlerinde Α, Μ, Π, Ε gibi Grekçe harfler bulunur. Bu alanda yapılan
kazı çalışmalarında açığa çıkartılan zeminin daha önceki yıllarda açığa çıkartılan zemin gibi sıkıştırılmış toprak olduğu ve doğuya doğru zemin yapısının
değişmeden devam ettiği görülmüştür. Kuzey oturma platformunun doğu
ucu iki cephelidir (Resim: 11). Güney cephesi agoraya bakarken doğu cephesi Hierapolis Caddesi’ne açılmaktadır. Oturma basamakları, batısında ortaya
çıkartılan basamaklar gibi orjinalinde 7 basamak sırasından oluşmaktadır.
Ancak alttan üstte doğru 6 ve 7. basamak sırası ve 7. basamağın bittiği yerden
başlayan yürüyüş alanı üzerine geç dönemde yapılmış duvar örgüsünün inşa
edilmesiyle basamak sırası agora kuzey oturma platformunun batı yarısında
olduğu gibi 5’e düşürülmüştür. Agora kuzey oturma platformu kuzey bitişiğinde doğu batı yönlü devam eden stoa, doğuda Hierapolis Caddesi ile sınırlanmaktadır. Batıya doğru ilerleyen stoa, düzgün kesilmiş dörtgen traverten
bloklar ile inşa edilmiş bouleuterionun kuzey paralelinde devam etmektedir.
Kuzeyinde ise 2.50 m. aralıkla yerleştirilmiş doğu- batı yönlü devam eden
sütun dizisi bulunmaktadır. Agora kuzey oturma platformu kuzey bitişiğine yaslandırılmış olan doğu batı yönlü Agora’nın kuzey stoasına, doğuda 7
basamakla Hierapolis Caddesi’nden çıkılarak ulaşılmaktadır. Agora kuzey
oturma platformu ve kuzey bitişiğinde ki kuzey stoanın birlikte planlanarak
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inşa edilen kuzey güney yönlü doğu cephesi toplam 11 m. dir. Doğu cephede merdiven düzenlemesini oluşturan basamak sıraları kuzeyinden güneye
doğru 5.60 m.si kuzey stoaya çıkış için kullanılmaktadır. Basamaklar bindirme tekniğinde dörtgen düzgün kesilmiş traverten bloklarla oluşturulmuştur.
Merdiveni oluşturan basamakların bittiği üst 7. basamak hizasında opus sectile
taban döşemesi yer alır. Kuzey stoa zemini doğu batı yönlü onyx malzemeden yapılmış geometrik şekilli mermer ve taş plakalar yerleştirilerek almaşık
düzene sahiptir. Zemin batıya doğru oldukça tahrip olmuştur. Agora kuzey
stoa zemini kuzeyde sütun kaidelerinin oturduğu stylobatı oluşturan traverten bloklar ile sınırlanarak stoa zemin düzenlemesi bitirilmiştir. Doğu batı
yönlü yatay yerleştirilmiş bu traverten bloklar üzerine ise attik- ion kaideler
yerleştirilmiştir. Kaidelerin üzerinde genelde üç tamburdan oluşan mermer
sütunlar yer alırken bunların üzerinde dil motifli başlıklar yerleştirilmiştir.
Agoranın kuzeyinde yer alan sütun sırasının, Erken Bizans Döneminde batıya doğru uzatılarak devşirme malzemelerin etkin olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu alandaki düzenlemeler daha çok aynı yüzyıl içerisinde işlevini
kaybeden bouleutherionun kuzey kısa cephesinde yer alan kapıların taş örgüyle kapatılmasıyla, yapı önünde yer alan boşluğun farklı işlevlere sahip işlik ya
da mekânlarla tekrar kullanılmasıyla ilgilidir.

1.4 Güney Nekropolü
Tripolis antik kent merkezinin yaklaşık 600 m. güneyinde sit alanı dışında
kum ocağı olarak kullanılan tarlada 09.06.2015 tarihinde hafriyat sırasında 1
adet sütunlu lahit bulunmuştur (Resim: 12). Kum ocağı işletmecilerinin Denizli Müze Müdürlüğü’ne ve kazı ekibine haber vermesiyle kazı alanına gidilmiş ve kazı ekibince gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonrasında lahit
Müze Müdürü H. Hüseyin Baysal ve Müze Müdürlüğü’nde çalışan arkeologların denetiminde kazı evine taşınmıştır.
TR.15.GN.L1 buluntu numarası verilen lahit orta gözenekli gri/beyaz damarlı mermerden yapılmıştır. Lahit teknesinin 2 kısa kenarı ve 1 uzun kenarı
üzerinde kabartma figürler yer almaktadır. İki kısa cephesinin bir yüzünde
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Psykhe ve Eros betimlenirken diğer kısa yüzde ise Ganymedes ve Kharon
betimlenmiştir. Figürlü olan uzun yüzde ise sırasıyla Hermes, Narkissos,
Meleager, Herakles ve Thanatos betimlenmiştir. Herakles ve Thanatos yüksek kabartma şeklindedir. Diğer uzun kenarı ise kaba yonulu bırakılmış olup
herhangi bir figür bulunmamaktadır. Figürler burgu yivli sütunlar arasında
kemer içerisinde betimlenmiştir. Lahit mezarın kapağı beşik çatı formunda
olup köşe akroterlerinin birinde uzanır pozisyonda Eros betimlenirken diğer
kısa kenarındaki akroterde ise Psykhe betimlenmiştir. Çörtenler ise cepheden
betimlenen aslan başı şeklindedir. Her iki kısa kenar alınlığında kalkan yer
alır. Lahit üzerindeki betimlemeler göz önüne alındığında M.S. 3. yy. a tarihlenebilir.
TR.15.GN.L1 numaralı bu lahdin içerisindeki toprak tabakasının kazısı sırasında dorsal pozisyonda biri kadın ve diğeri erkek 2 adet iskeletle karşılaşılmıştır. İskeletler büyük oranda deforme olmuş durumdadır.

2. 2015 YILI KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
23.12.2014 tarihinde Denizli Valiliği arayıcılığıyla T.C Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 6105
sayılı yazısı uygun bulunarak, Tripolis antik kenti 2015 yılı kazı- sondaj izni
ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.12.2014 tarih ve 3444
sayılı karar/izinleriyle, Geç Roma agorası batı stoa restorasyon çalışmaları
13.03.2015 tarihi itibariyle başlatılmıştır.
Diğer çalışma alanları; antik kent merkezinde bulunan ve ziyaretçilerin
yoğun olarak gezdiği; Hierapolis Caddesi ve doğu portiği, kemerli yapı, Erken Bizans kilisesi 4, agora batı stoa, Roma dükkânları gibi yapılarda doğal
yollarla oluşmuş ve yapılara zarar verebilecek nitelikte dış etmenlerin temizlenmesi ve bakım çalışmaları oluşturmuştur.
Restorasyon ve konservasyon çalışmaları uluslararası çerçevede alınan
koruma ve onarım kararları doğrultusunda alanında uzman kazı heyet listesinde belirtilen restoratörler tarafından yürütülmüştür.
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2.1 Kazı Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar
2.1.1 Agora Batı Stoası
Agora batı stoasında daha önceki yıllarda kazısı tamamlanarak orijinal yerlerine sabitlenmemiş ancak prova çalışması yapılmış güneyden kuzeye doğru
17 sütun bulunmaktadır. Stoa üzerinde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla
18 ile 23. sütunların restorasyon çalışmaları başlatılmış, sütun ve sütunlara ait
parçalar kazı çalışmaları sırasında buluntu durumlarına göre kaldırılarak batı
stoa zemini üzerine prova çalışması yapılması amacıyla taşınmıştır. Sütunları
oluşturan tamburların büyük parçalar halinde kırıldığı, yüzeylerinde kopmaların ve derin çatlakların oluştuğu görülmüştür. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarında kırık durumda bulunan başlıklara ait parçalar anastylosis
esas alınarak birleştirilmesi amacıyla yüzey temizlikleri yapılmıştır. Agora
batı stoası güneyden kuzeye doğru 18 ile 23. sütunları oluşturan tamburların ve sütun kaidelerinin yüzey temizliğine devam edilmesi ve tamburlardan
kopan parçaların orijinal yerlerine epoksi yapıştırıcılarla sabitlenmesi sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasında gerekli görünen tümlenebilen parçaların
birbirlerine daha iyi tutturulması amacıyla ‘U’ kenetler yardımıyla desteklenerek sütunlara esneklik ve dayanıklılık kazandırılmış, statiği arttırılmıştır.
Batı stoada bulunan sütunlu galeriyi oluşturan kırık halde çok parçalı sütun altlıklarının bir kısmı yerlerinden alınarak yüzey temizliği yapılmış kırık
parçalar epoksi taş yapıştırıcısı yardımıyla yapıştırılmış parçaları birleştirilmiştir. Ayrıca sütun kaidelerinin ve kaide üzerine gelen mimari öğelerin statiğinin arttırmak amacıyla, sütun kaidesinin zemine oturan yüzeyinde file ve
epoksi taş yapıştırıcısı kullanılmıştır. Ayrıca çatlak halde kırılma riski yüksek
olan sütun tamburları çatlak kısımlarından ayrılmış, yüzey temizliği yapılmış
ve sağlamlaştırılmıştır. Bunun yanında sağlamlığının arttırılması amacıyla
tamburların üst çaplarına “U” krom çelik malzemeden kenetler yapılmıştır.
Sütun tamburunun statiğini arttırmak ve esneklik kazandırmak amacıyla kenetlerin üzerine kurşun eritilerek dökülmüştür. Agora batı portiğinin batısında zemine devrilmiş şekilde bulunan kemer sırası orijinalde kullanılan harç
karışımını analizlerinin yapılmasının ardından aslına uygun olarak orijinal
tuğlalar ile kemer biçimi kısmi olarak karşılıklı şekilde örülmesi işi tamam-
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lanmıştır. Ayrıca portik boyunca batı yönünde devam eden duvarlarda payelerin, orijinal tuğlalar kullanılarak yükseklikleri arttırılmış ve kireç harcı ile
derz dolgularının bir kısmı sağlamlaştırılmıştır. Bu çalışmalar sonunda Agora batı portiğinin batısını sınırlandıran geç dönem duvar örgüsünün kuzey
yönünde devam eden duvarlarında payeleri, orijinal tuğlalar ve taşlar kullanılarak bir sıra yüksekliklerinin arttırılması (capping) ve kireç harcı ile derz
dolgularının yapılması tamamlanmıştır.
Agora batı stoasının kuzeybatı ucunda kazı çalışmaları sırasında yıkılmış
halde bulunan iki paye üzerinde yükselen taş kemerin orijinal taşları tespit
edilmiş, anastylosis esas alınarak yerinde denemeleri yapılmış ve traverten
kemer taşları ahşap kalıplar yardımıyla birbiri üzerine yerleştirilerek ayağa
kaldırılmıştır (Resim: 13).

2.12. Hierapolis Caddesi ve Doğu Portiği
Hierapolis Caddesi’ndeki restorasyon çalışmaları Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.10.2015 tarih ve 4319 sayılı karar/izinleri doğrultusunda sürdürülmektedir.
Hierapolis Caddesi doğu portiği üzerinde geç dönem düzenlemeleri ve
mekânlar yer almaktadır. Güneyden kuzeye doğru açığa çıkartılan 3. Mekânın
kuzeydoğu iç köşesinde yer alan ağırlıklı pişmiş toprak malzeme kullanılarak
yapılan, traverten, mermer ve moloz taşlarla oluşturulan ocak düzenlemesinin yüzey temizliği yapılmıştır. Ocağın üst merkezine yerleştirilmiş olan
ve kırık halde bulunan kabın kırık parçaları tespit edilmiş, kırık yüzeylerinin temizliği yapılarak peligom yapıştırıcı malzemesiyle yapıştırılmıştır. İşlik
olarak kullanılan aynı mekânın (Mekân 3) kuzeybatı iç köşesinde yer alan
silindirik formlu teknenin kırık parçaları tespit edilmiş, kırık parçaların yüzey
temizliği yapılarak taş yapıştırıcısıyla yapıştırılmıştır.
Kemerli Yapı girişinde, Hierapolis Caddesi doğu portiğini batıda sınırlandıran sütun dizileri arasındaki geç dönem duvar örgüsünün derz araları
temizlenmiş ve yıkılma riski oluşturan taşlar, orjinaline uygun harç malzemesiyle sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca Hierapolis Caddesi üzerinde heykeller için
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yapılmış ayakların restorasyonuna devam edilmiştir. Bu çalışmalarda heykel
ayakları ve bu ayakların oturduğu kaideler orijinal yerlerinden temizlenmesi
ve güçlendirilmesi amacıyla alınmıştır. Alınan blokların alt yapısının harçlı
moloz ve mermer parçalarıyla desteklendiği görülmüştür. Yapılan restorasyon çalışmalarında da aynı teknik kullanılarak orijinalliğini bozmadan özgün
değeri korunarak altlıkların zemin üzerinde düzgün bir seviyede sabitlenmesi için alt yapısı oluşturulmuş ve orijinal yerlerine kazı sırasında buluntu durumuna göre orijinal yerlerine yerleştirilmiştir.
Hierapolis Caddesi üzerinde, sütun tamburları, sütun kaideleri ve heykeller için yapılmış ayakların üzerine gelen taç bloklarının restorasyonuna
devam edilmiştir. Sütun tamburlarının kırıklı parçaları tespit edilerek kırılma açısına göre yüzey temizliği yapılmıştır. Tümlenebilir parçaları epoksi taş
yapıştırıcı ve krom-çelik çubuklar yardımıyla yapıştırılmıştır. Restorasyonu
gerçekleştirilen sütun tamburları orijinal yerlerine prova amaçlı dikilmiştir
(Resim: 14).
Hierapolis Caddesi’ni doğuda sınırlandıran doğu portik duvarı önünde
yükselen heykel ayağı üstüne gelen parçalı halde bulunan taç bloklarının kırık parçaları tespit edilerek kırılma açısına göre yüzey temizliği yapılmış ve
epoksi taş yapıştırıcısıyla yapıştırılmıştır. Taç bloğunun statiğini arttırmak
için kenet yuvaları hazırlanıp krom-çelik kenetler ile sağlamlaştırılmıştır.
Hierapolis Caddesi üzerinde, doğu portik duvarından kuzeye doğru 15.
Attik-İon sütun kaidesinin çok parçalı tümlenebilir nitelikteki parçaları tespit
edilerek, yüzey temizliğinin yapılmasının ardından epoksi taş yapıştırıcısıyla
yapıştırılmıştır. Ayrıca sütun dizilerini oluşturan sütun tamburlarının mekânik
temizliği yapılmıştır. Kaidenin üst yüzeyine parçaların kaymasını önlemek ve
dayanımını artırmak amacıyla kenetler atılmıştır. Kenetlerin üzerine ise kurşun dökülerek metalin esnekliği sağlanmış, metal yorgunluğu azaltılmış ve ara
boşluklar doldurulmuştur. Ayrıca Hierapolis Caddesi’ni doğuda sınırlandıran
doğu portik duvarı önünde yükselen heykel ayaklarının ve altlıkların yüzey
temizliği yapılarak derz araları orijinal harca uygun olarak hidrolik kireç, kaymak kireç ve kum karışımıyla hazırlanan harç malzemesiyle doldurulmuştur.
Ayrıca altlıklarının oturduğu zeminlerin orjinaline sadık kalınarak hazırlan
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zemin üzerinde heykel ayakları ve altlıklarının prova çalışması yapılmıştır
(Resim: 15). Cadde boyunca uzanan yazıtlı ve yazıtsız olan heykel kaideleri ve
taç kısımları krom- çelik ve epoksi reçineler kullanılarak yerlerine sabitlenmiştir. Kaide ile taç arasında kalan boşluğa kum, traverten tozu ve kaymak kireç
karışımı ile harç hazırlanarak boşluklar doldurulmuştur.
Hierapolis Caddesi doğu portiğinin kuzeye doğru ilerlediği ve podyumlu
yapının güney duvarıyla sınırlandığı kısımda sürdürülen prova çalışmalarında kare formlu iki tamburdan oluşan sütun görevi görmüş ayak orijinal yerlerine kaldırılmıştır. Ayrıca bu yapıya ait kırık ve çok parçalı halde bulunan
mimari öğelerin sağlamlaştırma çalışmasının bir kısmı tamamlanmıştır.

2.1.3 Erken Bizans Kilisesi 4
2012 yıllında kazı çalışmalarına başlanan Erken Bizans kilisesi 4, sütunlu
cadde ve Erken Bizans sur duvarının kuzeyinde, kemerli yapının güney bitişiğinde bulunmaktadır. İlk evresi M.S. 5- 6. yüzyıla tarihlendiren kilisenin
kazı ve restorasyon çalışmaları 2013-2014 yıllarında tamamlanmıştır. Erken
Bizans kilisesi 4’ün duvarları üzerinde bulunan fresklerin üzeri nemden ve
dış etkilerden korunması amacıyla koruma kriterlerine uygun bir örtüyle kapatılmıştır. 2015 yılında ise daha önceki yıllarda olduğu gibi belirli aralıklarla
bu örtülerin yenileme çalışmaları yapılmıştır.

2.1.4 Taberna 2
Taberna 2, kazı çalışmaları sırasında kırık ve dağınık halde bulunan süpürgelikler, temizlenip gruplandırılarak duvar yüzeyinde denemeleri yapılmıştır.

DİĞER ÇALIŞMALAR
Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Tripolis Kazı Başkanlığı tarafından birlikte hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından destekle-

553

nen, “Tripolis Antik Kenti Koruma ve Tanıtım” projesi 27.06.2015 tarihinde
bitirilmiştir. Bu proje kapsamında 2015 yılı içerisinde antik kenti ziyaret eden
4500 kişiden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin kent yapıları hakkında doğru
bilgi edinebilmeleri için Türkçe ve İngilizce hazırlanmış tanıtım kitapçığından
faydalandırılmıştır. Ayrıca ziyaretçilerin yönlendirilmesi ve yapılar hakkında
bilgi edinebilmeleri amacıyla gezi güzergâhı üzerinde ve kazısı tamamlanan
yapıların önüne Kültür Turizm Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda bilgi ve
yönlendirme panoları yerleştirilmiştir.
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Resim 1: Kazısı yapılan alanların taş planı.

Resim 2: Hierapolis Caddesi.
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Resim 3: Hierapolis Caddesi’nde payeler üzerinde yükselen heykeller.

Resim 4: Sağda Hierapolis Caddesi, solda podyumlu yapı.
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Resim 5: Hierapolis Caddesi Doğu Portiği kuzeyden görünümü.

Resim 6: Hierapolis Caddesi Doğu Portiği 3. mekân
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Resim 7: Hierapolis Caddesi Doğu Portiği 4. mekân.

Resim 8: Podyumlu yapı.
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Resim 9: Podyumlu yapının zeminini oluşturan traverten bloklar.

Resim 10: Agora kuzey oturma basamakları.
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Resim 11: Agora kuzey oturma basamakları doğu cephesi.

Resim 12: TR.15.GN.L1 buluntu numarası verilen lahit.
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Resim 13: Agora batı stoası taş kemer restorasyonu.

Resim 14: Hierapolis Caddesi restorasyon çalışması.
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Resim 15: Heykel ayakları ve altlıklarının restorasyon çalışması.
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KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ:
2015 YILI KAZI SONUÇLARI
Christopher H. ROOSEVELT*
Sinan ÜNLÜSOY
Christina LUKE
I. GİRİŞ
Bir Orta ve Geç Tunç Çağı yerleşmesi olan Kaymakçı Manisa, Gölmarmara İlçesi Hacıveliler Mahallesi yakınlarında bulunmaktadır. Yerleşmede
Kaymakçı Arkeoloji Projesi tarafından yürütülen kazılar, özellikle Batı Anadolu Bölgesi’nin M.Ö. II. binde Ege ve Anadolu’nun diğer yöreleriyle olan
ilişkilerini açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. 2014 yılında gerçekleştirilen ilk kazı sezonundan önce Merkezi Lidya Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
(CLAS) kapsamında yürütülen çalışmalar Kaymakçı’nın Gediz Nehri vadisi
içerisinde döneminin en büyük yerleşmesi olduğunu göstermiştir. Kaymakçı
8.6 hektarlık bir kale yerleşimi ile büyük bir aşağı kent ve mezarlık alanından
oluşmaktadır.

II. BAŞLICA FAALİYETLER
A. Jeofizik Yüzey Araştırması
Önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğindeki (Roosevelt et al. 2014, 2015; Roosevelt, Luke, and Sekedat 2014) 2015 yılı jeofizik
araştırmaları, 18 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında toplam 17 günlük bir
sürede Geoscan Research RM15 resistans metre kullanımı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar boyunca her biri 20x20 (400 m2) büyüklüğünde, top*

Christopher H. ROOSEVELT, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul/TÜRKIYE.
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lamda 2.7 hektarlık bir alanı kapsayan 67.5 plankare taranmıştır (Resim: 1).
Araştırmalar kalenin kuzey ve doğu sırtında odaklanmıştır. 2015 yılı jeofizik
yüzey araştırması sonuçları kale içi ve dışı birçok yapıyı göstermesinin yanı
sıra özellikle savunma duvarı mimarisini ve yayılımını açıklığa kavuşturucu
nitelikte olmuştur.
B. Kazı ve Numune Analizleri
2015 yılı kazı ve numune analizleri öncelikle yerleşimin tabakalaşması ve
kronolojisi; yerel maddesel üretimi; mekânsal organizasyonu; geçim ekonomisi gibi konuları aydınlatmaya yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda
özellikle Kaymakçı’nın, İç Batı Anadolu’nun M.Ö. II. binde Ege ve İç Anadolu
bölgeleri ile olası ilişkilileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Kazı alanları önceden
gerçekleştirilen yüzey araştırması sonuçları dikkate alınarak bu sonuçları
destekleyecek ve açıklığa kavuşturacak bir şekilde seçilmiştir. Böylelikle kazıdan elde edilecek bilgiler jeofizik uygulanan tüm alanlara yayılabilecektir.
Kazılar beş farklı alanda farklı büyüklüklerdeki açmalarda gerçekleştirilmiştir (Resim: 2).
C. Konservasyon, Restorasyon ve Sit Alanının Korunması
2015 Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP) kapsamında yürütülen konservasyon, restorasyon ve sit alanının korunması çalışmaları özellikle elde edilen
eserlerin ve taşınmaz buluntuların üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin ve
müdahelelerin etkinliğini değerlendirmeye odaklanmıştır. Bunların arasında depo binasının düzenlenmesinin yanı sıra kazı alanlarının kapatılması ve
koruma amaçlı in situ mimari buluntuların örtülmesi gibi çalışmaları kapsamıştır. Materyal analizleri ve buluntuların restorasyonuna dair değerlendirmeler ve işlemler 2013 ve 2014 yıllarında toplanan toprak analizleri ve pH
değerlerine bağlı olarak gerçekleştirilmiş, mimari buluntuların sağlamlaştırılması çalışmaları ise yine 2014 yılında arazide yapılan değerlendirmelere ve
deneyimlere göre yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda uygulanan yöntemler
elde edilen nesnelerin ve mimari buluntuların çeşitliliği ile doğru orantılı bir
biçimde sürekli yenilenerek geliştirilmektedirler.
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III. KAZI ALANLARI
Kaymakçı 2015 yılı kazıları beş ayrı alanda gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında açılan bir alan dışında diğer dört kazı alanı yeni açılmıştır (Resim: 2). 2014
de gerçekleştirilen kazılar Kaymakçı Geç Tunç Çağı mimarisinin oldukça büyük, yer yer uzunlukları 10 metreyi aşan yapılardan oluştuğunu göstermişti.
2015 kazı sezonunda söz konusu Geç Tunç Çağı yapılarını bütünüyle açığa
çıkarabilmek için geniş alanlarda çalışmaya karar verdik. Yeni açılan alanlar
genellikle 20x20 m.lik plankareler içerisinde her biri dört adet 10x10 m.lik oluşan açmaları kapsamaktadır. Yeni kazı alanlarının tümünün kuzey ve doğu
doğrultuları boyunca 1 m.lik açma arası bırakıldığından kazılan alanlar 19x19
m. ile sınırlanmıştır. Kaymakçı’da, özellikle kale içerisinde bulunan alanlarda
arkeolojik katmanların sığlığı dikkate alındığında mümkün olduğu kadar yatay düzlemde buluntuları açığa çıkarmaya yönelik bu kazı stratejisinin daha
etkili olduğunu düşünüyoruz.

A. KA 93.545 (Resim: 3–4)
19x19 m.lik bir alanı kaplayan 93.545 No.lu kazı alanı iç kale bölümünün
en üst kısmında yer alan teras üzerinde bulunmaktadır. Yerleşimin en yüksek
noktasında bulunan ve kabaca badem şeklinde olarak nitelendirebileceğimiz
0.15 hektarlık bir alandan oluşan yukarı teras oldukça büyük bir sur duvarı
tarafından çevrelenmektedir. Buradaki kazıların başlıca amacı söz konusu sur
duvarının bir kısmını açığa çıkartmak ve yerleşmenin bu en yüksek noktasında bulunan alandaki kronolojik gelişmeyi anlamaktı.
Bu alandaki kazı sonuçları sur duvarının açmanın kuzeybatı köşesinde
açığa çıkartılan kısmı ve duvarın güneyindeki büyük açıklık alana düzensiz
bir şekilde yayılmış olarak bulunan 13 adet yuvarlak yeraltına oyulmuş yapı
olmak üzere iki ayrı kısımda incelenebilir. Bu alanın ayırt edici bir özelliği ise
yuvarlak yapılar dışında herhangi diğer bir yapıya rastlanılmamış olmasıdır.
Kale duvarı ve yuvarlak yapılar arasındaki stratigrafik ilişki iki buluntu arasında kalan bölümün sonraki dönemlerde tahrip olmasından dolayı kurulamamıştır.
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Kale duvarının yaklaşık 10 m.lik bir kısmı kazı alanının kuzeybatı ve kuzey bölümünde açığa çıkartılmıştır. Üç ayrı kısımda incelenen duvara 34, 172
ve 174 olmak üzere üç farklı numara verilmiştir. 35 No.lu kısım, 34 No.lu
duvarın kuzey yüzünü temsil etmektedir. Kale duvarının iç yüzeyine kabaca
dik açı ile yerleştirilmiş birbirlerine paralel ve boyutları 1 ila 1.5 m. arasında değişen oldukça kısa olarak nitelendirebileceğimiz üç adet duvar (20, 175,
176) açığa çıkartılmıştır. Duvarların kale duvarının iç kısmına görece düzenli
yerleştirilmiş olmaları ve işlenerek bitirilmiş sonları bilinçli bir tercihe işaret
etsede duvarların oldukça kısa oluşları işlevselliklerine dair herhangi bir yoruma izin vermemektedir.
20 No.lu duvarın hemen batısında kazılan oldukça kaba bir şekilde inşa
edilmiş bir fırın (171) kale duvarını temsil eden duvar kısımlarının yanı sıra
kazı alanının kuzeyinde açığa çıkartılan tek mimari öğedir.
Yukarıda da bahsedildiği üzere açmanın güney kısmında 13 adet toprak
altına inşa edilmiş yuvarlak yapı tespit edilmiştir. Yapıların altı tanesi 2015
kazı sezonu içerisinde tümüyle kazılmıştır. Yapılar derinlikleri, büyüklükleri,
biçimleri ve inşaat teknikleri açısından farklılık göstermektedirler. Yapıların
kimisi kabaca yuvarlak kimisi ise tam yuvarlak bir plana sahiptir. Bütün yapılar anakayaya oyulmuş ve örgü duvar tekniği ile inşa edilmişlerdir. Yapıların
alana düzensiz bir şekilde yayıldıkları herhangi bir dağılım şablonu izlemedikleri görülmektedir.
Aynı oranda iyi ve özenli inşa edilmemiş olmalarına rağmen 93.545 No.lu
kazı alanında açığa çıkartılan yuvarlak yapılar 2014 kazı sezonunda 99.526
No.lu kazı alanında bulunan yarı toprağa gömülü taş örgü yuvarlak yapı ile
yakın benzerlikler göstermektedirler (Roosevelt et al. 2016: 254). Her iki durumda da yapıların içerisinde ikincil dolgular açığa çıkartılmıştır. Çanak çömlek parçaları, taş aletler, ağırşaklar, tezgah ağırlıkları, az sayıda küçük metal
nesneler, kerpiç tuğla parçaları, hayvan kemikleri (yüksek oranda yaban hayvan kemikleriyle temsil edilen) ve hatta bir adet oldukça iyi korunmuş insana
ait kol kemiği ortak buluntular arasındadırlar. Yapıların inşasında gösterilen
özen ve harcanan enerji bunların birincil işlevlerinin çöp çukuru olabileceği
olasılığına ters düşmektedir. Yapıların asıl işlevleri sona erdikten sonra bütü-
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nüyle boşaltıldıkları tahmin edilmektedir. İleride yapıların daha farklı kullanımlarına işaret eden ipuçları elde edilmediği sürece, bu tür ve Kaymakçı’da
açığa çıkartılan tüm benzer yapıları ikincil kullanımlarından önce tamamen
boşaltılmalarından da yola çıkarak çeşitli tahılların depolandığı ambarlar olarak yorumlamayı uygun buluyoruz.

B. KA 97.541 (Resim: 5–6)
Büyüklüğü 19x19 metre olan bir diğer kazı alanını kale içinde aşağı terasda bulunan 97.541 No.lu açma temsil etmektedir. Buradaki kazıların ana
amacı jeofizik araştırması sonucu tespit edilen oldukça büyük çok odalı bir
yapının mimari özelliklerini ve planını anlamaya yönelik olmuştur. Fakat, söz
konusu tek bir binaya aitmiş gibi gözüken kalıntıların aslında üç farklı yapıya ait oldukları tespit edilmiştir. Alanın kuzeybatı köşesinde açığa çıkartılan
dört adet anakayaya oyulmuş yuvarlak yapı ile birlikte binalara ait kalıntılar
burada üç evreli bir yapı faaliyetinin olduğunu göstermektedir.
Açmanın kuzeybatı kısmında ana kayaya oyulan yuvarlak yapıların inşasından önce anakayanın yüzeyinin traşlanarak mümkün olduğu kadar düz
bir alan yaratılmaya çalışıldığı anakaya üzerinde tespit edilen çalışma izlerinden tespit edilmiştir. Bu işlem alandaki ilk evreyi temsil etmektedir. Bunu
takip eden evrede ise an az üç adet yuvarlak çukur (180, 182 ve 184) ana kaya
içine oyulmuştur. Bunlardan, oyuğun kenarlarına dikey kayaç levha taşların yerleştirildiği bir tanesi hariç (184) diğerlerinin iç yüzeylerinin tamamen
anakayadan oluştuğu gözlemlenmiştir. 93.545 No.lu kazı alanında bulunan
yuvarlak yapılar gibi buradakiler de büyüklük, derinlik ve plan bakımından
farklılıklar göstermektedir. İçlerinden en geniş ve aynı zamanda en az derinliğe sahip olan 184 No.lu yuvarlak yapı daha çok oval biçimlidir. Çukurun
ağız kısmı en uzun olduğu yerde 2.5 m. genişliğe kadar ulaşmakla birlikte,
derinliği ise yalnızca 0.40 metredir. Taban yüzeyi anakayadan oluşmasına
rağmen oyuğun kenarları düzenli bir şekilde diklemesine yerleştirilmiş fakat
düzensizce biçimlendirilmiş büyük kayaç levha taşlar ile kaplanmıştır.
184 No.lu yapının hemen kuzeyinde bulunan 182 No.lu yuvarlak yapı ne-
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redeyse tam bir daire şeklinde olmasından dolayı dikkat çekmektedir. Tabanı
içbükey bir şekilde oyulmuş, çapı 1.9 metreyi bulan bu yapı 1.5 metreye ulaşan derinliğiyle alandaki benzer yapıların en derinidir.
182 No.lu yapının hemen kuzeyinde bulunan diğer bir yuvarlak çukur olan
180 No.lu yapının ise yarıya yakın kısmı kazı alanının kuzey profilinin altında
kaldığından kısmen kazılabilmiştir. Oldukça özenli bir şekilde yuvarlatılmış
olan 180 No.lu yapının çapı yaklaşık 2.11 metredir. Yine içbükey bir tabana
sahip olan çukurun derinliği 0.75 metredir. Alanda tespit edilen dördüncü
negatif mimari buluntu ise 180 No.lu çukurun hemen doğusunda görülmüştür. Çukur kısmen 36 No.lu duvarın altında kaldığından kazılamamıştır. Bu
erken evre ile çağdaş olduğunu düşündüğümüz bir adet taş döşeme 36 No.lu
duvarın altında tespit edilmiştir.
Alanda tespit edilen ikinci ana yapı evresi ise günümüze kadar sadece temel duvarları korunmuş olan birkaç bina veya yapı kompleksi ile temsil edilmektedir. Kazı alanının kuzeydoğusunda geniş bir alan bu yapılardan birine
ait iki adet duvar tarafından çevrelenmiştir: bunlardan güneybatı-kuzeydoğu
yönünde ilerleyen 55 No.lu duvar 11 metre uzunluğunda açığa çıkartılmıştır.
55 No.lu duvara dik bir açı ile bağlanan ve yaklaşık 0.6 m kalınlığında olan 36
No.lu duvar ise kuzeybatı-güneydoğu yönünde ilerlemektedir. Bu duvarın
ise yaklaşık 10 m.lik uzantısı açığa çıkartılmıştır.
55 No.lu duvarın güneydoğusunda paralel olarak ilerleyen bir başka duvar kalıntısı (50) komşu bir diğer yapıya aittir. Her iki duvar arasında oldukça
dar bir koridor bulunmaktadır. Kazı alanında 9 m.lik bir bölümü açığa çıkarılan 50 No.lu duvar güneybatı yönüne doğru sona ermekte ve burada bir köşe
oluşturacak şekilde bir başka yaklaşık 1.3 m. uzunluğunda kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan oldukça küçük bir duvar (195) ile birleşmektedir.
Açmanın güneybatı bölümünde açığa çıkartılan bir başka binanında yukarıda bahsi geçen kalıntılarla çağdaş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapıya ait
kuzeybatı-güneydoğu yönünde 9 m. kadar ilerleyen bir duvar (96) kazılmıştır
Söz konusu duvarın hemen güneyinde neredeyse bitişik bir şekilde 6.5 m.
uzunluğunda bir başka duvar (137) tespit edilmiştir. Bu evrede son olarak 1.8
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m. uzunluğunda bir duvar (103) 137 No.lu duvarın batısına eklenecek şekilde
inşa edilmiştir. Bu duvarların batı ve kuzey kısımlarında kalan alanlarda açığa çıkartılan bir adet taş döşeme (1029) ve kazısı tamamlanamayan yuvarlak
bir yapı bulunmaktadır.
Alandaki üçüncü ve en geç yapı evresi 50 No.lu duvarın güney yüzüne
binanın iç mekânını ayırmak için sonradan eklendiği gözlemlenen bir grup
duvar (188, 189, 190, 192 ve 194) tarafından temsil edilmektedir.

C. KA 95.555 (Resim: 7–8)
Bu kazı alanı Kaymakçı kale yerleşmesinin en kuzeyinde kalenin iç kısımlarındaki teraslı alandan ayıran doğal eğim çizgisi üzerinde bulunmaktadır.
Doğu-batı doğrultusunda 9x29 m. boyutlarında olan açma doğuda kuzeye
doğru 9x9 m. daha uzatılmıştır.
95.555 açmasında yürütülen kazılar sonucunda dört mimari tabaka tespit
edilmiştir. En erken evre Kaymakçı’nın en dışta bulunan savunma duvarı tarafından temsil edilmektedir. 21, 182 ve 113 No.lu duvar kısımları savunma
duvarının bir zamanlar bölünmeden önceki uzantısını yansıtmaktadır. Savunma duvarı batıya doğru ilerleyerek olasılıkla 2014 kazı sezonunda 81.551
No.lu açmada açığa çıkarılan kısımla birleşmektedir (Bkz. Roosevelt et al.
2016: Resim: 11). Her iki kazı alanında da sandık duvarın kalınlığı 1.8 m. kadardır.
İkinci evrede ise savunma duvarının yer yer kesildiği ve kesilen yerlere
ek yapılar inşa edildiği gözlemlenmiştir. Alanın güneydoğu köşesinde bulunan iki adet paralel duvar (77 ve 94) savunma duvarına dik açı oluşturacak
şekilde kuzey-güney doğrultusunda 4 m.lik bir alanı çevrelemektedirler. 77
No.lu duvar güney profilinden 2.5 m. kadar kuzeye doğru uzanarak savunma
duvarının 113 No.lu kısmının kesildiği yerin yaklaşık 0.50 m. doğusunda dayanmaktadır. Yine güneyden kuzeye doğru uzanmakta olan 94 No.lu duvar
ise 5.1 m. kadar korunmuştur. Bu duvarın doğu yüzü boyunca yaklaşık 0.60
m. uzunluğunda 113 No.lu savunma duvarının kesildiği yerin tam karşısında
bir başka duvarın doğuya doğru çıkıntı yaptığı görülmektedir. Burada söz
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konusu duvarlar 113, 77 ve 94 tümüyle ele alındığında yaklaşık 4 m. genişliğinde megaron tipi küçük pervaz duvarlar tarafından bölünmüş bir ön oda ve
arka odadan oluşan olası bir giriş kapısından söz edebiliriz.
Giriş kapısı ile aynı yapı evresine ait açmanın kuzey uzantısında bulunan
tek mimari öğeler olan üç adet duvar daha açığa çıkartılmıştır. Söz konusu 29,
30 ve 34 No.lu duvarlar olası giriş kapısı ile yapı itibarıyla benzer özellikler
göstermektedirler. 77 ve 94 No.lu duvarları dik bir açı ile kesen ve yaklaşık
4.6 m. uzunluğunda açığa çıkartılan 29 No.lu duvar doğu-batı doğrultusunda ilerlemektedir. Birbirleriyle ilişkili oldukları düşünülen ve kabaca paralel
bir şekilde uzanan iki adet duvar 30 ve 34 ise kazının son günlerinde zaman
yetersizliği ve eğimli kazı alanının yarattığı zorluklar nedeniyle kısmen açığa
çıkartılabilmişlerdir: 29 No.lu duvarın batı ucundan kuzeye doğru 1.5 m. kadar uzanan 30 No.lu duvar burada bir köşe oluşturmaktadır. 34 No.lu duvar
da yine aynı şekilde 1.5 m. kadar kuzeye doğru ilerlemektedir.
Savunma duvarının kesintiye uğradığı 21 ve 182 No.lu kısımlarının arasında bulunan ve kuzeye doğru bir çıkıntı şeklinde kendisini belli eden kare
şeklinde bir kule veya bastiyonu andıran bir yapının da ikinci evrede inşa
edildiği düşünülmektedir. İki adet paralel duvar (22 ve 40) tarafından temsil
edilen bu kule benzeri yapı savunma duvarından yaklaşık 5.5 m. kadar kuzeye doğru çıkıntı yapmaktadır. Bu iki duvar kendilerini dik açı ile kesen yaklaşık 5.5 m. uzunluğunda bir başka (36) duvar tarafından birleştirilmektedirler.
Açmanın orta kısmında açığa çıkartılan savunma duvarına ve olası kule
yapısına sonradan eklendiği anlaşılan bazı duvarlar alandaki üçüncü evreyi
oluşturmaktadırlar. Bunlardan iki adet birbirine paralel doğu-batı yönünde
ilerleyen duvar (19 ve 51) kule yapısının 40 No.lu duvarının dış doğu yüzüne
dayanmaktadırlar. 19 No.lu duvarın uzunluğu yaklaşık 5.7 m. kadardır. 5.2
m. uzunluğundaki 51 No.lu duvar ise 3.6 m. uzunluğunda olan ve açmanın
güney profiline doğru ilerleyerek gözden kaybolan bir başka (50) duvar ile
birleşerek köşe oluşturmaktadırlar. Kazı alanındaki dördüncü ve son yapı evresi 19 ve 51 No.lu duvarlara dik bir şekilde sonradan eklenen ve iki duvar
arasında bir mekân oluşturan 114 No.lu duvar tarafından temsil edilmektedir.
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95.555 No.lu kazı alanında tespit edilen üçüncü ve dördüncü evreye ait
duvarların işlevleri henüz belirsizdir. Geniş bir alanda kazılmış olmasına
rağmen burada oldukça sığ olan arkeolojik tabakaların içerisinde çok sayıda
mimari öğenin ve dolayısıyla yapı evresinin sıkışmış olması buluntuların yorumunu şu an için güçlendirmektedir.

D. KA 99.526 (Resim: 9–10)
99.526 No.lu kazı alanında yürütülen çalışmalar burada jeofizik araştırmaları sonucu tespit edilen oldukça büyük bir yapının incelenmesi amacıyla
2014 yılında başlamıştı. 9x9 m. büyüklüğündeki kazı çalışmaları burada zengin buluntular içeren ve en az dört yapı evresinin gözlemlendiği kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan iki odalı oldukça uzun ve büyük bir yapının
varlığını ortaya koymuştu. Burada 2015 yılında diğer alanlarda yaptığımız
gibi kazı alanını genişletmek yerine iki ana amaç doğrultusunda daha derine
inilmeye karar verilmiştir: 1) Binanın karmaşık yapı tarihini açıklığa kavuşturmak;
2) Yerleşimin kronolojisini oluşturabilmek amacıyla alandaki tabakalaşma
silsilesini tam anlamıyla belirlemek. Bu alandaki çalışmalar yalnızca 15 gün
sürmüştür.
2015 yılı ana hedefleri arasında binanın yapı tarihini daha iyi anlamak
amacıyla geçen sene açığa çıkarılan 8, 9, 16 ve 51 No.lu duvarların temellerine
inmek ve 2014 yılında binanın merkez odasının (222) güneybatı kısmında bulunan bir kerpiç tabanın devamını açığa çıkarmak bulunmaktaydı. 222 No.lu
odanın doğusunda yapılan kazılar söz konusu tabanın devam etmediğini fakat kerpiç tabanın aslında küçük taşlarla çevrili yuvarlak şekilli ve işlevi tam
olarak belirlenemeyen (olasılıkla fırın) bir kerpiç platform olduğu anlaşılmıştır.
Odanın kuzeydoğu kısmında 16 No.lu duvarın hemen altında söz konusu
platform ile aynı yükseklikte fakat ayrı bir adet kerpiç taban (202) açığa çıkarılmıştır. Bu tabanın yapının ilk evresi ile çağdaş bir taban olduğu düşünülmektedir. Tabandan daha geç bir evreye ait iki adet 51 ve 8 No.lu duvarlara
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dayanan kabaca inşa edilmiş duvar (114 ve 115) kazılmıştır. Mekânın içini
ayırıcı özellikleri dışında bu iki duvarın başka bir işlevi tespit edilememiştir.
221 No.lu mekânın güneybatı kısmında gerçekleştirilen kazılar burada
oldukça sert bir kerpiç tabanın (212) varlığını göstermiştir. Bu taban şu ana
kadar kazılmış mekâna ait en erken yüzey olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz
konusu mekânın hemen güneydoğusunda veya açmanın güneydoğu köşesi
olarak nitelendirebileceğimiz oldukça kısıtlı alan içerisinde iki adet çağdaş
duvar (124 ve 125) kısmen açığa çıkarılmıştır. Buradaki mekânın darlığı nedeniyle her iki duvarın kazı alanının diğer yerlerindeki duvarlar ile olan işlevsel
ve stratigrafik ilişkileri henüz tam anlamıyla belirlenememiştir.
Bu alandaki çalışmalar sonucunda 2014 ve 2015 yılında kazılan yapı evrelerinin daha iyi anlaşıldığını söyleyebiliriz. Buna göre ilk evrede inşa edilen 124 ve 125 No.lu duvarlar ve 212 No.lu tabana ek olarak ikinci evrede
mekânın iki dış duvarını oluşturan birbirine paralel duvarların (8 ve 9) ve 51
No.lu mekânı bölen duvarın inşa edildiğini görmekteyiz. Yukarıda bahsi geçen kerpiç platform (79) ve olası taban yüzeyinin de (202) bu ikinci evreye ait
olduklarını söylemek mümkündür. Kazı alanının kuzeydoğu kısmında açığa
çıkarılan 16, 50, 114 No.lu duvarlar alandaki üçüncü yapı evresini temsil etmektedirler. Bu duvarlar mekân içerisinde dikdörtgen bir alanı sınırlamak
amacıyla inşa edilmiş gibi gözükmektedirler. Dördüncü ve en geç yapı evresi
ise tümü 2014 yılında açığa çıkarılan 14, 15 No.lu duvar uzantıları ve üste eklenmiş bir duvar olan 51 ile 2014 yılında kazılan yuvarlak planlı silonun (26)
inşası tarafından temsil edilmektedir.
E. KA 109.523 (Resim: 11–12)
Kaymakçı kalesinin güney terasında bulunan 109.523 No.lu kazı alanı
2014 yılında açılan 108.522 No.lu kazı alanının kuzey ve doğu uzantısı niteliğindedir. Kazı alanının genişletilmesinin ana amacı 108.522 No.lu açmada
2014 yılında kazılan kuzeydoğu-güneybatı yönünde ilerleyen oldukça büyük
bir binanın ve bu bina ile ilişkili diğer mimari öğelerin uzantılarını açığa çıkarmaktı. Kazı sezonu sonunda bu amacımıza tatmin edici bir şekilde ulaşmış
olmakla birlikte kazı alanında üç yapı evresi tespit edilmiştir.
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En erken yapı evresini tümü 2015 yılında açığa çıkarılan mimari öğeler
temsil etmektedir. Bunlar arasında yukarıda bahsedilen büyük yapının duvarları ve güneybatı-kuzeydoğu yönünde ilerleyen duvarlar ile ayrılmış en az
üç adet uzatılmış oda bulunmaktadır. Tespit edilen odaların en büyüğü 6 m.
genişliğindedir. Kazı alanın kuzeydoğu köşesinde bulunan 60 No.lu çapraz
duvar ile birleştirilen iki adet paralel duvar (71 ve 222) odanın yan duvarlarını
oluşturmaktadır.
Dar alanın hemen yanında yine iki paralel duvar (58 ve 104) tarafından
belirlenen bir oda bulunmaktadır. 104 No.lu duvarın hemen güneydoğusunda paralel bir başka duvar (119) ile çevrelenen çakıl taşları ile döşenmiş bir
yüzey açığa çıkarılmıştır. Bu çakıllı yüzeyin güneydoğuda bulunan bir başka
yapıya ait olduğu düşünülmektedir. 222 ve 54 No.lu duvarlar arasında bulunan benzer bir çakıllı yüzey 235 No.lu mekânın kuzeybatıda sınırlamaktadır.
Kazı alanının bu erken evresi uzun ve dar olan sokaklar ile geniş iç mekânlar
arasındaki değişkenlik gösteren bir yapı tarzı ile tanımlanabilir.
İlk evreyi takip eden yapı evresinde ise yapıların iç mekânlarında yapılan
eklemelerle değişikliğe uğradıklarını görmekteyiz.
Alandaki üçüncü evre ise açmanın kuzeybatı köşesinde bir adet döşeme
ve pithos çukurlarıyla temsil edilmektedir.

IV. 2015 KAZI SEZONUNUN ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI
A. Kronoloji, Maddesel Üretim Ve Bölgeler Arası İletişim
2014 yılında rapor edildiği gibi başlıca amacımız olan yerleşimin kronolojisini belirlemeye yönelik çalışmalara bu sene de devam edilmiştir. Bu özellikle yerleşmenin bölge içerisindeki tarihini anlamak ve komşu topluluklar ile
olan ilişkisininin niteliğini belirlemek açısından önemlidir.
Çanak çömlek üretimi çoğunlukla yerel olsa da bazı formlar ve dekoratif
teknikler komşu Batı Anadolu ve Ege bölgeleriyle stilistik açıdan bağlantılar
olduğunu göstermektedir. Metal takılar ve aletlerde de baskın bir yerel üretim
tarzının izleri belirgin olmasına rağmen benzer bağlantılar dikkati çekmekte
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ve bu seneki buluntularla Orta Anadolu’yu da içine alan bazı bölgelerle iletişim halinde bulunulduğuna işaret etmektedir.
Önceden de tahmin edildiği üzere elde edilen buluntuların büyük bir çoğunluğu Geç Tunç Çağı’nda Kaymakçı’da oldukça sık bir yerleşime işaret
etmektedir. Tekrar doldurulmuş bazı dolgulardan elde edilen sınırlı sayıda
Orta Tunç Çağı (2000–1700 BCE) çanak çömleği Kaymakçı’nın bu dönemde
de yerleşime sahne olduğunu göstermektedir. Bunun dışında yerel seramik
üretimi Geç Tunç Çağında erken (GÇT1, 17.–16. yy) ve geç (GTÇ2, 15.–13 yy.)
olmak üzere iki ana evreye işaret etmektedir.
Çanak çömlekler beklendiği üzere nicelik olarak en büyük buluntu topluluğunu oluşturmaktadırlar. Çanak çömleklerin mal ve form dağılımları önceden belirlenen tanımlarla uygunluk göstermektedir. Bunlar arasında sıklıkla
veya gri mal grubuna ait yatay kulplu çanaklar, yine kırmızı-hafif kahverengi testi ve küpler, kırmızı-hafif kahverengi testi ve küpler ile oldukça kısıtlı
formlara sahip kırmızı ve kahverengi kaba mallar bulunmaktadır. Az sayıda astarlı ve açkılı örnekler erken dönem dekoratif geleneklere işaret ederken bazı boyalı örnekler ise geç dönemi temsil etmektedirler. Sınırlı sayıda
gözlemlenen dekoratif örnekler arasında ağız kenarlarında hayvan protom
figürlerinin yerleştirildiği büyük çanakları (2015 yılında 11 adet ve 2014’de 7
adet olmak üzere) ve yılan, koç ve boğa boynuzlarını temsil eden figür veya
vazo bezemelerinde kullanıldığı tahmin edilen aplikasyonları (2015 yılında
11 adet) sayabiliriz.
Buluntular arasında nicelik bakımından ikinci sırayı pişmiş toprak nesneler almaktadır. Bunlar iki ana sınıf altında incelenebilir: tekstil ve tekstil üretimi ile ilişkilendirilebilecek pişmiş toprak nesneler ve figürinler. Figürinler
yılan, koç ve boğa betimlemelerinden oluşmaktadır (bkz. üstte bahsedildiği
üzere). Tekstil üretimi ve kullanımı ağırlıklı olarak bezemesiz (2015 yılında
48 adet; 2014 yılında 26 adet olmak üzere) ve bezemeli ağırşak buluntularla
daha iyi bir şekilde kanıtlanabilmektedir. Ağırşakların ağırlık (4-40 gr.) ve boyutlarında gözlemlenen farklılıklar bunların çeşitli kumaşlar için farklı ağırlıklarda kullanıldıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Yalnızca iki veya
üç adet bulunan işlevsel tezgah ağırlıkları (2015’de 1-2; 2014’de 1 adet olmak
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üzere) oldukça çok sayıda ele geçen yuvarlatılmış ve ortası delinmiş seramik
parçalarının yerel tekstil üretiminde tezgah ağırlığı olarak kullanıldıklarını
göstermesi bakımından ilginçtir.
2015 yılı metal buluntuları arasında yine tunç iğneler, halkalar ve aletler
ile kurşun halkalar ve diğer nesneler bulunmaktadır. İki adet kurşundan disk
biçimli ağırlık metal buluntular arasında en ilginçleri olarak dikkat çekmektedir.
Bulunan çok sayıda tunç iğne arasında en önemlilerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz kavun başlı iki adet iğne sayılabilir (2015’de 1 ve 2014’de
1 adet olmak üzere). Diğer iğneler arasında bir adet yuvarlatılmış başlı ve bir
adette basit küre biçimli baş kısmına sahip iğne bulunmaktadır.
2014 yılında da olduğu gibi bu yılda ele geçen bız, tığ ve delgi gibi tunç
aletler yerel üretime işaret etmektedirler.
Diğer kayda değer buluntular arasında kemik, boynuz ve taş nesneleri sayabiliriz. Parçalanmış bir halde çok sayıda ele geçen işlenmiş kemik parçalarının çeşitli aletlerin sapı ve kulpu olarak kullanıldıklarını varsayabiliriz. Ele
geçirilen iki adet (2015 ve 2014’de 1’er adet) bezemeli silindir geyik boynuzu
parçası 2014 raporunda öne sürüldüğünün tersine kulp olarak veya dekoratif
birer öğe olarak kullanıldıkları düşünülmektedir.

B. Mekânsal Organizasyon
2015 yılında kazı için seçilen alanlar mimari açıdan farklılıklar gösteren
alanları anlamaya yönelik belirlenmiştir.
Kalenin kuzey doğrultusunda gerçekleştirilen jeofizik araştırmaları (Resim: 1) tepenin topografyasını takip edecek şekilde inişli çıkışlı bir çizgi takip
eden 2 m. kalınlığında savunma duvarına işaret etmekteydi. Kuzey duvarı
boyunca onu kesen ayrıca iki adet bastiyon benzeri kule ve bir giriş kapısı gözükmekteydi. Savunma duvarı doğuda güneydoğuya doğru dönerek
buradaki eğimli arazinin doğal çizgisini takip etmektedir. Duvarın dönüş
yaptığı noktada iç ve dış duvarlar jeofizik anomalilerde belirgin bir şekilde
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gözükmeyen bir alanı çevrelemektedirler. Daha güneydoğuda ise savunma
duvarının izleri belirsizleşmektedir; bu durum bazı diğer yapıların varlığından veya savunma duvarının bunlarla birleşmesinden kaynaklanıyor olabilir.
95.555 No.lu kazı alanında yürütülen çalışmaların gösterdiği üzere, savunma
duvarının bazı eklenen yapılarla birlikte en az bir kere değişime uğradığı gözlemlenmiştir. Jeofizik sonuçları bu değişimi ancak kısmen yansıtabilmektedir.
Örneğin, kuzey savunma duvarında açığa çıkartılan olası giriş kapısı jeofizik
sonuçlarının gösterdiğinden daha karmaşık bir yapıdadır. Burada doğu yamacı boyunda sanki tek başınaymış gibi duran bazı yapıların aslında savunma duvarının eklentileri oldukları anlaşılmıştır. 2015 yılı çalışmaları niyahet
yerleşim dışı faaliyetleri bakımından ilk sonuçlarını sunmuştur. Savunma
duvarının oldukça ötesinde eğimli arazi boyunca uzanan teras duvarları bu
sene izleyebildiğimiz kadarıyla bu durumun en açık kanıtıdırlar. Söz konusu
terasların işlevleri (yerleşim, tarımsal faaliyet) halen açıklığa kavuşturulmayı
beklemektedir. Fakat, bu alanlardan daha önceki yıllarda yüzeyden toplanan
malzemeler değerlendirildiğinde kale dışı bir yerleşmeden söz etmek mümkündür.
Yerleşmenin kuzeyinde savunma duvarında elde edilen 2014 ve 2015 yıllarında elde edilen bulgular kale yerleşiminin zamanla genişlediği ve savunma duvarı cizgisinin de buna bağlı olarak değişime uğradığı yönündedir. 2
m. kalınlığındaki sandık duvarların çıkıntılı kuleler inşa edilmek için kesintiye uğratıldıklarını görmekteyiz. Yine bu seneki sonuçların gösterdiği üzere
kalenin kuzeydoğusuna oldukça büyük bir alanı çevrelemek üzere bir duvar
uzantısı eklenmiştir.
Kale içinde 2015 yılında gerçekleştirilen kazılar yerleşmenin son döneminde üstlendiği önemli bir işlevi ortaya çıkarmıştır; yapı kompleksleri içinde
ve bunlarla ilişkili depolama faaliyetleri. İki kazı alanında en az 16 adet taş
döşeme ve/veya ana kayaya oyulmuş yuvarlak çukur tespit edilmiştir. Bu
çukurların içinden hiçbir in situ buluntu ele geçmemiştir (hepsi boşaltılmış
ve sonradan doldurulmuştur). Çukurların tahıl depoları olarak kullanıldıkları varsayımı, formları, yerleşim içerisindeki lokasyonları ve Batı Anadolu
(Boğazköy, Şarhöyük, Seyitömer) ve Ege’de (Knossos, Malia) bilinen çağdaş
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ve benzer depo yapıları dikkate alındığında mantığa daha yakın gelmektedir. Halen devam eden arkeobotanik analizlerinin bu yorumun geçerliliğine
hiç kuşkusuz katkıda bulunacaktır. Yuvarlak yapıların öncelikli işlevlerinin
tahıl deposu olarak tanımları aynı zamanda 2014 yılında elde edilen sonuçlarla uyumludur. Yuvarlak yapılardan on üç tanesi kale içinde 1.5 m. kalın
bir duvar tarafından çevrelenmiş yukarı teras kısmında açığa çıkarılmış diğer
üç tanesi ise bu alanın tam dışında bulunmuştur. Dahası, jeofizik sonuçları
incelendiğinde yuvarlak yapıların tüm yerleşime dağıldığını görmek mümkündür.
C. Geçim Ekonomisi ve Eski Çevresel Koşullar
2014 ve 2015 buluntuları üzerinde gerçekleştirilen arkeozoolojik ön analizler yaban ve evcil memeliler, sürüngenler, balık, kuş ve yumuşakçagiller
olmak üzere çok sayıda bir taksanomik çeşitliliğe işaret etmektedir. Sayıca
çokluk sırasına göre domuz (Sus domesticus), koyun (Ovis aries), keçi (Capra
hircus), dana (Bos taurus) ve az sayıda atgiller gibi memeliler bulunmaktadır.
Yabani memeliler arasında geyik (Cervus elaphus ve Dama dama), köpek (Canis
familiaris) gibi türler yer almaktadır.
Arkeobotanik çalışmaları 10 litrelik toprak numunelerinin ıslak eleme
yolu ile elde edilen karbonize olmuş örneklerin (2015’de 178 adet; 2014’de
232 adet olmak üzere) incelenmesi ve gelecekte gerçekleştirilecek nişasta ve
pitolit analizleri için sediment numunelerinin (2015’de 178; 2014’de 202 adet)
incelenmesini kapsamıştır. Beklendiği üzere ana tarımsal ürünler arasında
yine sayıca çokluk sırasına göre belli başlı tahılları sayabiliriz; arpa (Hordeum
vulgare) ve buğday (Triticum aestivum/durum), burçak (Vicia ervilia), ve üzüm
(Vitis vinifera). Bunlara ek olarak siyez buğdayı (Triticum monococcum), mercimek (Lens culinaris) ve bezelye (Lathyrus sativus) bulunmaktadır.
V. SONUÇLAR VE GELECEK İÇİN PLANLAR
Kaymakçı Arkeoloji Projesi ikinci kazı sezonunun bir çok açıdan başarılı
geçtiğini söyleyebiliriz. Kaymakçı özellikle bir Geç Tunç Çağı yerleşmesinin
yükselişinin ve çöküşünün araştırılması bakımından benzeri olmayan fır-
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satlar sunmaktadır. Jeofizik sonuçları yerleşim planının boyutları ve niteliği
hakkında görece ayrıntılı bilgi sunmakla birlikte kazı yapılacak alanların belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Yerleşmenin iyi korunmuş olması, tüm
kaleye yayılan Geç Tunç Çağı kalıntıları ve buluntuları maddesel üretim, bölgeler arası iletişim, mekânsal organizasyon, geçim ekonomisi ve eski çevresel koşullar gibi konuların aydınlatılmasında ayrıntılı bilgi sunmaktadırlar.
Kaymakçı’da savunma mimarisinde, evsel mekânlarda üretim ve depolama
alanlarında gözlemlenen çeşitlilik dikkat çekicidir. Bunların da ötesinde 2015
kazı sonuçları Kaymakçı’da Geç Tunç Çağında özellikle besinlerin depolanmasına verilen önemi göstermiştir.
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Resim 1: Kaymakçı özdirenç yüzey araştırması sonuçları. Kırmızı ile işaretlenen yerler 2015 sezonunda taranan alanları göstermektedir.
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Resim 2: Kaymakçı 2015 yılı kazı alanları (KA).
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Resim 3: KA 93.545 Son durum hava fotoğrafı, güneydoğuya doğru.

Resim 4: KA 93.545 Buluntu planı.
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Resim 5: KA 97.541 Son durum hava fotoğrafı, güneydoğuya doğru.

Resim 6: KA 97.541 Son durum evre planı.
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Resim 7: KA 95.555 Son durum hava fotoğrafı, güneye doğru.

Resim 8: KA 95.555 Son durum evre planı.

584

Resim 9: KA 99.526 Son durum hava fotoğrafı, kuzeydoğuya doğru.

Resim 10: KA 99.526 Son durum evre planı.
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Resim 11: KA 109.523 Son durum hava fotoğrafı, doğuya doğru.

Resim 12: KA 109.523 Son durum evre planı.
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VAN AYANİS KALESİ
2015 YILI KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI
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M.Ö. 9-6. yüzyıllar arasında Van Gölü Havzası merkezli Urartu Krallığının en önemli kalelerinden biri olan Ayanis Kalesi, Van illinin 35 km. kuzeyinde, bu günkü adı Ağartı olan köyün sınırları içerisinde yer almaktadır.
Çeyrek asırdan fazladır devam eden Ayanis Kalesi Kazıları hem bölge arkeolojisi adına hem de Urartu kültürü adına önemli veriler ortaya koymaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da Ayanis Kalesi’ndeki çalışmalar
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ve ilkeleri doğrultusunda “kazı, restorasyon, konservasyon, çevre düzenlemeleri ve yayına yönelik çalışmalar” şeklinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle
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ile restoratörlerden oluşan 23 kişilik bir ekip tarafından yürütülmüştür1. Bu
sezon çalışmaları Tapınak Alanı (VI No.lu Alan: C27 Gridi), batı sur ve kuzey
yamaç sur alanlarında gerçekleştirilmiştir (Resim:1).

A. KAZI ÇALIŞMALARI
1. Tapınak Alanı Çalışmaları (VI No.lu Alan C 27 Gridi)
Ayanis Kalesi’nin en önemli yapılarının başında hiç şüphesiz ki Urartu
panteonunun baş tanrısı Haldi’ye adanan çekirdek tapınağını da bünyesinde
barındıran tapınak alanı gelmektedir2 (Resim:2). Bu alandaki çalışmalar 2015
kazı sezonunda kazı, koruma ve onarım olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu alandaki kazı çalışmaları ağırlıklı olarak geçen sezon kazısına başlanan
alanın doğusundaki mekânda (VI No.lu Alan/C27 Gridi) devam ettirilmiştir3.
Başlangıç seviyesi 1867.257 m. olan C-27 gridin bitiş (zemin) seviyesi yapılan
ölçümlerin ardından açmanın güney bölümünde 1863.004 m. kuzey bölümde
ise 1863.096 m. olarak belirlenmiştir.
Bu alandaki çalışmalara başlamasının öncelikli nedeni projesi ve ihalesi
tamamlanan çekirdek tapınağın (cella) üzerini kapatacak çatı projesinin daha
sağlam bir şekilde hayata geçirilebilmesi içindir. Çekirdek tapınağın ve tapınak alanın doğudaki mimari durumunu net ortaya koyabilmek açısından
bu alanın kazısının tamamlanmasının büyük önemi bulunmaktadır. Bilindiği
gibi geçen sezon bu alanda başlatılan kazılarda tapınak alanına açılan bir kapı
ve mekânın varlığı tespit edilmişti4. Bu kapı ve açıldığı mekân boyutları açısından anıtsal özelliklere sahiptir (Resim: 3).
Geçtiğimiz sezon devam eden çalışmalarda mekânın sadece batı duvarı
kısmen gün ışığına çıkartılmıştı. Bu kerpiç duvar geçirdiği yoğun yangın sebebiyle iyi durumda günümüze gelmiştir. İçeri doğru ciddi bir eğime sahip olan
2
3
4

A. Çilingiroğlu, “Ayanis Kalesi” (Ed. Kemalettin Köroğlu- Erkan Konyar), Urartu’da Değişim,
İstanbul, 2011, 338-365.
M. Işıklı, - M.A. Özdemir, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2014 Yılı Ayanis Kalesi Kazı ve Onarım
Çalışmaları, 2015, Ankara, 283-294.
M. Işıklı, - M.A. Özdemir, 2015, 283-294.
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duvarın yaklaşık 1.5 metreye kadar olan kesimi korunmuştur. Ayrıca mekânın
bir kısmının tabanı da açılmıştır. Bu kesimde zeminin tıpkı cellada olduğu
gibi büyük su mermeri bloklarıyla döşenmiş olduğu görülmüştür. Bu kesimde 32 adet su mermeri bloğunun varlığı söz konusudur. Bloklar 50x50x10 ve
50x30x10 cm. boyutlarına sahip olup üzerlerinde mekânın geçirdiği yoğun
yangının izlerini taşımaktadırlar. Bu mermer döşemenin güneye doğru henüz
kazılmamış olan alanda da devam ettiği görülmektedir (Resim: 3).
Bu alandan ele geçirilen buluntular sezonun en dikkat çeken buluntularını oluşturmaktadır: altın rozetler, bezemeli taşlar, kireç taşı koçbaşı heykeli
(?), boncuk ve mozaik parçaları, çeşitlimetal objeler bunlardan bazılarıdır5.
Bu eserler içirişinde koçbaşı olarak tanımlanan eser şimdilik Urartu için ünik
olma özelliğine sahiptir. Bu eserlerin yanı sıra tapınağın ön cephesindeki uzun
yazıta ait iki parçanın bu alandan ele geçmesi oldukça şaşırtıcıdır6 (Resim: 4).
Oldukça büyük boyutlu olan ve zengin hediyeler içeren bu mekânın tapınak
alanındaki işlevi önümüzdeki sezon devam edecek kazılarla netleşecektir.

2. Kuzey Yamaçtaki Kazı Çalışmaları
Ayanis Kalesi’nde 25 yıldır devam eden kazı çalışmalarında kalenin doğu
ve güney sur duvarlarının önemli bir kısmı ortaya çıkarılmıştır7. Şimdiye kadar kalenin batı ve kuzey kesimlerindeki sur sistemi ortaya koyacak herhangi
bir çalışma yapılmamıştır. 2015 sezonunda bu amaç doğrultusunda söz konusu kesimlerdeki sur yapılanmasını ortaya koymaya yönelik kazı çalışmaları
yürütülmüştür.
İlk çalışma alanı kalenin kuzey yamacında yer almaktadır. Bu alandaki
çalışmalara geçen sezon başlanmıştır8. Kuzey yamaçta bu seneki çalışmalar
5
6
7
8

Benzer örnekler için bkz. A. Çilingiroğlu, M. Salvini, Ayanis I: Ten Years’ Excavations at RusahiniliEiduru-Kai 1989-1998,Roma: CNR, IstitutopergliStudiMiceneiedEgeo-Anatolici, Roma, 2001.
M. Salvini, “TheInscriptions of Ayanis (RusahiniliEuduru-kai), (Ed. .A. Çilingiroğlu, M. Salvini)DocumentaAsia VI, Ayanis I, Ten YearsExcavations at RushainiliEiduru-kai 1989-1999, Roma,
2001, 251-278.
A. Çilingiroğlu,- M. Işıklı, 25. Yılında Ayanis Kalesi Kazıları, Dün Bugün ve Gelecek, 309-323,
Erzurum, 2014.
M. Işıklı, - M.A. Özdemir, 2015, 283-294.
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kuzeyden güneye 5x25 m.lik bir alanda yürütülmüştür (Resim: 5). Bu alan kuzeyden güneye doğru 5 No.lu plankare; ZZ 18+a, ZZ 17+b, ZZ 17+d gridlerini, 4 No.lu plankare; ZZ 18+ a, ZZ 18+ c, ZZ 18+ d gridlerini, 3 No.lu plankare;
ZZ 18+ a, ZZ 18+ d, A 18+ a, A 18+ b gridlerini, 2 No.lu plankare; A 18+ b, A
19+ a, A 18+ d, A 19+ c gridini ve son olarak da 1 No.lu plankare ise A 18+ d,
A 19+ c, B 19+ a gridine denk gelmektedir.
5 No.lu plankarede yürütülen kazı çalışmaları güneyde 1843.506 m. de
başlamış ve 1843.484 m seviyesinde 4 No.lu plankare içerisinde 2014 yılında
tespit edilen çakıllı rampa ile sonlanmıştır. 5 No.lu plankare ve 4 No.lu plankare içerisinden yoğun miktarda kemik parçaları gelmektedir. Açma içerisinden çok sayıda kandil (?) parçası, seramikler ve çengel olarak değerlendirilen
bronz objeler ile 1843.486 m. seviyesinden 1 adet bulla ele geçmiştir. Seviye
derinleştikçe kemik-kül içeren tabakanın azaldığı görülmüştür (Resim: 6).
4 No.lu plankarede ise dolgu toprak kaldırılmış ve en üst seviyesi olan
1843.508 m. de 5 No.lu plankare ile birleştirilerek 1843.128 m. ye kadar indirilmiştir. 4 No.lu plankarede 1843.135 m. seviyesinde bronz bir fibula daha ele
geçirilmiştir. 2014 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan çakıllı rampanın devam
ederek 5 No.lu plankarenin içerisinde de devam ettiği belirlenmiştir. Seviye
inme çalışmalarında yoğun miktarda kemik, seramik ve bronz obje ele geçirilmiştir.
2 No.lu plankarede yürütülen çalışmalarda en üst seviye 1844.317 m. iken
kazı çalışmaları tamamlandığında toplamda 1843.860 m. seviyesine kadar
inilmiştir. Küllü atık toprak kaldırıldığında yoğun tahribatın izlerini taşıyan
muhtemelen sur duvarına ait düzenli birkaç büyük kireç taşı blok açığa çıkarılmış ve sur duvarının güneye doğru dönüş yaptığı tespit edilmiştir. Ana
kaya üzerine yerleştirilen blokların en üst seviyesi 1844.122 m. olup, ana kayaya oturmuş en alt seviyesi ise 1843.896 m. dir (Resim: 5).
Kazı çalışmalarından elde edilen verilere ve kesit incelemelerine göre
1843.860 m. seviyesinde devam eden küllü toprak 1843.907 m. seviyesinde
sonlanıp yerini kerpiç döküntülü sert kumlu toprak yapısına bırakmaktadır.
Bu sert yapıya sahip dolgu toprak 1843.999 m. seviyelerinde sonlanmaktadır.
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Bu plankarede yürütülen kazı çalışmalarında yoğun miktarda çoğu parçalar halinde bronz objeler ele geçirilmiştir, ancak kazının en alt seviyelerine kadar kemik buluntu ele geçmemiştir. Sadece son seviyelerde toprak rengi güneybatı uçta oksitli kırmızımsı bir hal almış ve yoğunkemik buluntu vermiştir (1844.010 m.). 1843.999 m. seviyesinde kemikten hayvan başı (grifon veya
deve?) şeklinde bir obje ele geçirilmiştir. Urartu kültüründe yaygın örnekleri
bilinen at koşumuna ait olması gereken bukemik obje9 dışında bu alandan,
bronz düğmeler, kireçtaşı düğme, üç adet çivi yazılı ve mühürlü bulla, işlenmiş kemik ve ahşap parçaları ele geçirilmiştir10 (Resim: 6).
Yukarıda da ifade edildiği gibi bu alanda kazı çalışmalarının yürütülmesindeki temel hedef kalenin kuzey kesimi boyunca uzandığı düşünülen sur
yapısını ve özelliklerini açığa çıkartmak ve yamaç boyunca akan kemikli, küllü ve bol buluntulu kültürel dolgunun bağlı olduğu mimarinin ayrıntılarını
açığa çıkarmaktır. Bu alandan gelen ilk veriler sur ve surla bağlantılı mimarinin şaşırtıcı sürpriz sonuçlar ortaya koymaya yönelik olduğunu göstermiştir.
Açmadaki çalışmalar açma etrafının toprak dolu çuvallar, naylon ve jeo-tekstil örtülerle kapatılmasıyla sona ermiştir.

3. Batı Yamaçtaki Kazı Çalışmaları
2015 kazı sezonunda Ayanis Kalesi sur sistemini anlayamaya yönelik
çalışılan alanlardan bir diğeri de kalenin batı yamacıdır. Bu çalışmaların yapılacağı yerin seçiminde alanın konumu ve bazı özellikleri etkili olmuştur.
Bu alan özellikle kalenin göle ve kutsal kabul edilip tanrılaştırılan Süphan
Dağı’na (Eiduri Dağı) hâkim bir noktada olmasıdır11 (Resim:7). Aynı zamanda
bu alandaki ana kayaya oturan kısmen taş blokları ile oluşturulmuş basamak9

A. Erzen, Çavuştepe I M.Ö. 7-6 yy Urartu Mimarlık Anıtları ve Ortaçağ Nekropolü, TTK, Ankara, 1978.Res. 41, Lev. XLVII.
10 Bu buluntuların önemli bir kısmı daha erken dönem kazılarından bilinmektedir bkz. A. Çilingiroğlu, M. Salvini, Roma, 2001.
11 Ayanis Kalesinin yerinin seçimi konusunda daha fazla bilgi için bkz. Ö. Çevik, “İskan Yeri Seçiminde Bilişsel Faktörlerin Olası Rolü; Eiduru (Süphan) Dağı Önündeki Rusa’nın Kenti Ayanis”,
(Ed. Haluk Sağlamtimur), Altan Çilingiroğlu’ na Armağan- Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığına Adanmış Bir Hayat, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2009, 195-202.
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lar yüzeyde rahatlıkla görülmekte ve dikkati çekmektedir. Bu basamakların
işlevini ve olası sur sistemi ile bağlantısını ortaya koymak Ayanis sur ve savunma sistemini anlayabilmemiz için önemlidir.
Bu alandaki çalışmalara başlangıç seviyesi 1824.093 metredir. Bu seviyeden başlanan çalışmalarda yüzey toprağının hemen altından döküntü halde
sur yapısının habercisi olan yassı löyfer taşları ele geçirilmeye başlamıştır. Bunun devamında ana kaya üzerine oturan büyük kireç taşı bloklarla örülmüş
sur duvarları tespit edilmiştir. Ana kayaya açılmış yataklar üzerinde teraslar
yaparak devam eden sur duvarının hemen altında yine ana kayaya açılmış
olan ve sur içerisinde suyun tahliye edildiği büyük bir kanal tespit edilmiştir.
Kanalın şimdilik 5x1.50 metrelik bir kısmı ortaya çıkarılabilmiştir. Yürütülen çalışmalar surun kuzey güney doğrultusunda bastionlar yaparak devam
ettiğini göstermiştir (Resim: 7). Açmanın kuzey doğu kesiminde tıpkı daha
önceki yıllarda doğu surda da tespit edilen “kurt dişi” olarak tanımlanan bir
mimari oluşum söz konusudur. Söz konusu bu kurt dişi doğuya dönerek kuzey batıdaki su kanalının dış kısmındaki setle aynı doğrultuda uzanmaktadır. Bastionun ön kısmındaki set oluşturan duvar ile su kanalı arasındaki ana
kaya net bir şekilde ortaya çıkartılmıştır. Bu alanın kanaldan gelen suların
toplandığı bir yer olduğu tahmin edilmektedir.
Söz konusu bu alanda kazı çalışmaları 18013.487 metrede tamamlanmıştır.
Bu alanda devam eden çalışmalarda çok sayıda amorf seramik parçaları, metal objeler, ok uçları, alabastron, formunda küçük kaplar, taş objeler ve kemik
parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 8). Çalışmaların sonunda çalışma alanının
etrafına yağmur ve kar sularının açma içerisine akmasını engellemek amacıyla genişçe bir drenaj kanalı açılarak, kanalın ve açma duvarlarının etrafı
toprak dolu çuvallarla desteklenmiştir. Bu şekilde kış ve bahar ayları boyunca
yamaçtan gelecek su ve akıntı toprağın neden olacağı tahribatı en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.
B. KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Urartu mimarisinin genelinde olduğu gibi Ayanis Kalesi’nin mimarisinde
de kerpiç en önemli malzemedir ve bu mimarinin korunması oldukça güçtür.
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Ayanis Kalesi 2015 yılı çalışmaları kapsamında kalede kerpiç ağırlıklı mimarinin korunmasına ve onarımına yönelik çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar acil müdahale gerektiren alanlarda pasif korumaya yönelik olarak daha
çok kalenin sur, anıtsal giriş kapısı ve tapınak alanında gerçekleştirilmiştir.
Tapınak Alanı’ndaki çalışmalar cellanın doğusunda ortaya çıkarılan mekânın
batı kerpiç duvarının üst kısımlarının sıvanması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Bu sayede duvarın üst kısmındaki toprak kesimin yıl boyunca akarak alttaki
kerpiç duvarı tahrip etmesi engellenmeye çalışılmıştır (Resim: 9).
Son iki sezondur güney sur ve tapınak alanlarında gerçekleştirilen geleneksel kerpiç sıva ve kerpiç istinat duvarı çalışmalarının vermiş olduğu olumlu
sonuçlar bu konuda yönlendirici olmuştur12. Bu sonuçlar doğrultusunda anıtsal kapı alanında da benzer bir çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Alanda öncelikli koruma planlarını mevcut tahribatlar ve sonrasında oluşabilecek
tahribatlar şekillendirmiştir. Bu çerçevede çalışmalara anıtsal kapı civarındaki
kerpiç yüzeylerinin tıraşlanması ile başlanmıştır. Akabinde yamaçtan gelen
akıntıyı önlemek amacı ile bazalt sur bedenleri üzerine uygulanacak tek sıra
istinat duvarı için kerpiç yataklarının oluşturulması ile devam edilmiştir. Bazalt blokları üzerinde yer alan löyfer taşları açığa çıkarılmış ve eksik olanlar tamamlanarak kerpiç yatağı için uygun bir düzlem oluşturulmuştur (Resim: 9).
Yapılan istişareler sonucunda 300’e yakın kerpiç bloğunun dökülmesine
karar verilmiştir. Bunun için; % 5 oranında saman, % 39 oranında toprak ve %
56 oranında su ile hazırlanan karışımdan 37x33x11 cm. ölçülerinde ve 52x33
cm. ölçülerine uygun olacak şekilde (sur bedenlerinin farklı alanlarından alınan kerpiç bloklarının ölçüleri dikkate alınarak) kerpiç blokları dökülmüştür.
Üç gün süre ile kurutulmaya bırakılan kerpiç bloklarının daha sonra bazalt
bloklar üzerindeki yataklara oturtularak örülmesine başlanmıştır. Tek sıra
olarak örülen kerpiç duvarın kalınlığı 40 cm. yi bulurken yüksekliği 1.60 cm.
ye kadar ulaşmıştır. Kerpiç istinat duvarları, anıtsal kapının her iki kulesine
de örülmüştür. Bazalt bedenlerin korunma durumuna göre kerpiç duvar 80
cm. yüksekliğe ulaştırıldıktan sonra kerpiç duvarın arka kısmında kalan ori12 Son dönem onarım koruma çalışmaları konusunda bkz. M. Işıklı, A. Akın Aras, G. Öztürk, Van
Ayanis Urartu Kalesi Kazılarında Yeni Dönem, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2015, Erzurum, s.76-92.
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jinal kerpiç sur bedeni ise geleneksel kerpiç sıvama yöntemi ile; % 9 oranında
saman, %45 oranında toprak ve % 46 oranında su ile hazırlanan kerpiç sıva
harcı ile sıvanarak korunma altına alınmıştır (Resim: 9).
Pasif korumaya yönelik kerpiç çalışmalarının ardından anıtsal kapı girişine döşenen bazalt zemin bloklarının ön sırasının kaymaya başladığı tespit
edilmiştir ve manivela yardımı ile teraziye getirilerek altları taş parçaları ile
desteklenmiştir. Son üç yılda Ayanis Kalesi kazılarından edinilen deneyimlerin olumlu sonuçlar verdiği, pasif koruma anlamında doğru çalışma metotlarının izlendiği söylenebilir. Ayrıca çalışmalar deneysel boyutta ve orijinal
mimariye uygun olarak ileride gerçekleştirilecek daha kapsamlı ve büyük
ölçekli restorasyon ve konservasyon projeleri için de bir ön çalışma olmaları
açısından ayrıca bir önem arz etmektedir.
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Resim 1: 2015 Yılı çalışma alanlarını gösteren hava fotoğrafı.

Resim 2: Tapınak alanı doğu mekân.

Resim 3: Tapınak alanı doğu mekânın anıtsal girişi ve su mermeri döşeli tabanın
detayı.
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Resim 4: Tapınak alanı doğu mekândan ele
geçirilen buluntulardan örnekler ve
kireç taşından koçbaşı (?) heykeli.

Resim 5: Kuzey yamaç sur alanı ile kuzey surun izlerini gösteren hava fotoğrafı
ve kuzey sur açmasının genel görüntü.

Resim 6: Kuzey sur açmasından ele geçirilen
eserlerden örnekler.

Resim 7: Batı sur açması genel görüntü ve batı
sur.
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Resim 8: Batı sur açmasından ele geçirilen eserlerden örnekler.

Resim 9: 2015 yılı tapınak alanı ve anıtsal kapıdaki koruma ve onarım çalışmalarından genel görüntüler
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