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KÖRTİKTEPE 2015 KAZI ÇALIŞMALARI
Vecihi ÖZKAYA*
Feridun S. ŞAHİN
Yılmaz Selim ERDAL
Metin KARTAL
Gizem KARTAL
Marion BENZ
Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri, D.S.İ.’nin sağladığı
parasal olanaklarla Diyarbakır Müzesi başkanlığında 2000 yılından bu yana
sürdürülen Körtik Tepe arkeolojik kurtarma kazılarına 2015 yılında da devam
edilmiş; çalışmalar sonucunda bilimsel derinliği ve teşhir değeri oldukça yüksek 1520 envanterlik eser Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne kazandırılmıştır1.
*
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Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 21280 Diyarbakır/TÜRKİYE.
Uzm. Feridun S. ŞAHİN, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 21280 Diyarbakır/ TÜRKİYE.
Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü,
Ankara/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Metin KARTAL Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
Dr. Gizem KARTAL, Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE.
Dr. Marion BENZ, Freiburg Üniversitesi/ALMANYA.
Kazı çalışmaları Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vecihi Özkaya’nın bilimsel başkanlığında
ve Uzm. Feridun S. Şahin; Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Kartal ve Arş. Gör. Dr.
Gizem Kartal, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, Almanya Freiburg
ve Mainz Üniversitesi’nden Dr. Marion Benz başkanlığındaki bir heyet; değişken katılımlarla 54 arkeolog, antropolog, restoratör ve 135 işçinin katılımıyla, 15 Mayıs 2015 - 25 Aralık
2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Arkeoloji dünyasında bir çok açıdan ilkleri yaşamamıza neden olan Körtik Tepe kazılarına sağladıkları izin ve emsalsiz destekleriyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, çalışmalarımızda yönlendirici ve yardımcı olan
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Çok yönlü arazi etkinlikleri yanı sıra, farklı bilimsel disiplinlerin işbirliğiyle
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Yılmaz Selim Erdal sorumluluğunda yaş, cinsiyet, sosyal yapı konularında değerlendirilmek üzere, Ortaçağ ve Akeramik Neolitik döneme ait insan
iskeletleri, ilgili üniversitenin laboratuarlarına gönderilmiştir. Ayrıca, höyük
yerleşiklerinin sosyal yapısındaki gelişmenin bölgedeki ekolojik değişim ile
ilişkisini karşılaştırabilmek ve yerleşim yerinin detaylı bir kronolojik gelişimini çıkarmak amacıyla, 2015 yılında da bazı açmalarda yaklaşık her derinlikte
çok sayıda C14 numuneleri alınmış ve bunlar arkeolojik konteks koşutunda belgelenmiştir. Bu çalışmalarla bağlantılı olarak farklı derinliklerde elde
edilen karbon numuneleri, C14 analizlerinin yapılması amacıyla Dr. Marion
Benz sorumluluğunda Almanya’ya gönderilmiştir. Zooarkeoloji çalışmaları
kapsamında ise, bütün hayvan kemikleri titizlikle derlenmiş ve bulgular Prof.
Dr. Jörg Schibler tarafından değerlendirilmek üzere, İsviçre Basel Üniversitesi
Institute for Prehistory and Archaeological Science (IPAS) Laboratuarları’na;
höyüğün yontma taş bulguları ise, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin
Kartal tarafından değerlendirilmek üzere, işlev ve türlerine göre tasnif edilerek kazı deposunda koruma altına alınmıştır.
Arazi çalışmaları kapsamında 5.00x5.00 m.lik 47 açmada kazılar gerçekleştirilmiş; az sayıdaki bazı açmalar hariç, her açmada yaklaşık 5.00 - 5.50
m. arası değişen derinliklere ulaşılmış ve çalışmalar ana toprak seviyesinde
sonlandırılmıştır. Höyüğün mimari karakterini belirginleştirmek ve bir bütünlüğe ulaştırmak amacıyla, mimari doku saptanan açmalardaki çalışmalar,
söz konusu kalıntıların bulundukları seviyelerde askıda bırakılmış ve gerekli
belgeleme işlemlerinden sonra devam edilmek üzere korumaya alınmıştır.
Aşamalı olarak derinleştirilen diğer açmalarda elde edilen sonuçlar ile dip

Diyarbakır Müze Müdür V. Sayın Maşuk Türe nezdinde bütün müze çalışanlarına; özellikle her
zorluğu aşmamızda canla başla bizimle koşturan Arkeolog Nilüfer Babacan’a; sağladıkları maddi destekle çalışmalarımızı gerçekleştirmemizi sağlayan DSİ yetkililerine; bilgi ve birikiminden
yeterince istifade ettiğimiz ve bizimle yedi ayı süre her zorluğa katlanan Bakanlık Temsilcisi,
Mersin Müzesi’nden Nizamettin Orhan’a; büyük bir özveriyle çalışan arkeolog ve öğrencilerime; bizimle sofrasını paylaşan Pınarbaşı (Serikani) Köyü sakinlerine minnettarlığımı bildirir,
şükranlarımı sunarım.
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katmanlara kadar kazılan açmalardaki veriler, stratigrafinin bir çok açıdan
doğrulanmasını sağlamış; bir çok alanı ilgilendiren bulgularıyla dönemin
sosyo-kültürel yapısının algılanmasında kapsamlı ipuçları sağlamışlardır.
Beslenme, barınma, üretim, dini inanç, ölü gömme uygulamaları ve sosyal
yaşantı konusunda dönemin bilinmezlerine bölgesel açıklamalar getirecek
sonuçlara ulaşılmıştır.
2015 kazı çalışmaları kapsamında önemli amaçlardan birisi de, dip katmanlarda saptanabilecek olası erken yerleşim evrelerini saptamaya yönelik
olmuştur2. Bu amaç doğrultusunda, 2014’te kazılan ve belirgin bir derinliğe
kadar inilen A141, A142, A154 ve A161 No.lu açmalarda dip katman çalışmaları gerçekleştirilmiş; A141 açmasında 2014 yılında derlenen ve 2015 yılında
alınan C14 tarihleme sonuçlarına göre, D1 ve D2 karelajlarında yer alan ve
toprak derinliğine açılmış çukurdan oluşan özellikleri nedeniyle tarafımızdan Çukur Ev olarak adlandırılan konut (ÇE1) kalıntısının Younger Dryas
Dönemi’ne ait olabileceğine ilişkin önemli kanıtlar elde edilmiştir. Söz konusu C14 sonuçlarını doğrulayıcı kanıtları arttırmak ve konutun olası biçimini
saptamak için C1-2 ve D1-2 karelajlarında yapılan çalışmalar sonucunda, ÇE1
kodlu konutun kazılan alandan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılmıştır.
Kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla söz konusu konutun kısa bir süre yerleşildiği ve yangınla tahrip olduğu anlaşılmıştır. Konut dokusunu ve yapısal
özelliklerini anlamak için çok sayıda toprak ve radiocarbon numuneleri derlenmiş; gerekli işlemler sonucu Almanya’ya gönderilmiştir. Aynı açmanın
A3-5 ve B3-5 karelajlarında saptanan benzer özellikli, ancak, daha yüzeysel korunmuş diğer bir konut (ÇE2), ağırlıklı olarak hayvan kemiklerinden
oluşan kalıntılarıyla ÇE1 ile benzer özellikler yansıtmaktadır. Söz konusu
dönemin yerleşim dokusunu tam anlamıyla algılamak için analiz sonuçları
merakla beklenmektedir. A142 kodlu açmada gerçekleştirilen dip katman çalışmalarında da A1-3 plankarelerinde olası bir çukur evin kalıntıları saptanarak belgelenmiş; A4 plankaresinde ise olasılıkla depolama amaçlı bir çukur
belirlenmiştir. Aynı açmanın kuzeydoğusundaki A5 plankaresinde bir ocak
2

Açmaların dip katmanlarındaki çalışmalar, Dr. Marion Benz başkanlığındaki ekip tarafından
gerçekleştirilmiştir.
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kalıntısı; C3’te iki, C5’te bir olmak üzere toplamda üç taşıyıcı unsur yuvası
(posthole) saptanmıştır. E5 plankaresinde ise, amacı açıklama gerektiren diğer bir çukur saptanmıştır. Alanın diğer plankareleri olan C-E 3-5’te büyük
bir kil taban ve bağlantılı olarak kil bir ocak kalıntısı; E5’te içinde çok sayıda
hayvan kemiği, çakmaktaşı ve obsidyen yongaları olan diğer bir çukur gün
yüzüne çıkarılmıştır. Bütün kalıntılar yaşamsal etkinliklerin bu seviyede varlığına tanıklık etmektedirler. Bu olasılığı güçlendirmek adına, ayrıntılı kesit
çizimleri yapılan A154 açmasında ise karbon numuneleri derlenmiştir ki, söz
konusu açmada 2014 yılında alınan bazı C14 sonuçları M.Ö. 11. binyılın erkenlerinde yerleşim olabileceğine dair ipuçları vermiştir. A161 kodlu açmada
kesitler ve taban temizlenmiş; iklimsel ve çevresel değişiklikleri arkeobotanik
kalıntılar ışığında algılamak amaçlı mikromorfolojik analizler yapmak için iki
analiz numunesi derlenmiştir.
Sonuç olarak, A141, A142, A154 ve A161 kodlu açmalarda gerçekleştirilen çalışmalar, höyükteki yerleşim bilinenden daha erken olduğu yönünde
önemli ipuçları sağlamış; öngörüleri desteklemek amaçlı veriler derlenerek
analizlere tabi tutulmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. Bu kapsamda
tarihlendirmeye yönelik C14 analizi için 29 paket karbon numunesi ile süreç
içinde höyükteki çevresel ve iklimsel değişimleri belirleyebilmek amaçlı yapılacak analizler için 15 paket toprak numunesi derlenerek analize gönderilmiştir ki, beklentiler doğrultusunda çıkacak sonuçlar konuya dönem bilinenlerine yeni yaklaşımlar getirecektir.
Yerleşimin Akeramik Neolitik Dönemi ilgilendiren özgün mimari karakteri ve evreleri konusunda bütünü kavrama yönünde önemli verilere ulaşılmıştır. Farklı alanlarda taban düzeyinde korunmuş kalıntılardan yuvarlak
tasarlı oldukları algılanan diğer mimari öğeler ile birlikte, Körtik Tepe yerleşiklerinin yaşamsal alanları ve koşulları algılanabilmektedir ki, bu olgular,
aynı zamanda, olasılıkla Neolitik öncesi dönemde başlayan höyükteki sürekli
yerleşimin de önemli arkeolojik kanıtları niteliğindedirler. Yuvarlak tasarlı
konutların barınma sorununa çözüm olmaları yanı sıra, çoğunluğunun tabanlarında ve yakın çevresinde mezarların ortaya çıkarılması, konutun aynı
zamanda kutsandığına da işarettir (Resim: 1). Dolayısıyla, dönemin ancak ge-
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lişkin toplumlarında görülebilen bu gelişme, Körtik Tepe yerleşiminde adeta genelleşmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı konutlarda,
yaklaşık her seviyede konutların tabanlarına gömülen bireylerin ortaya çıkarılması, konuta yüklenen genel önemin yanı sıra, bazılarının özellikle önemsendiğini göstermektedir.
Mimari dokunun ikinci grubunu silo tabanları oluşturmaktadır (Resim: 2).
İşlenmemiş taşlarla kaplanmış tabanları ile yaklaşık yuvarlak tasarlı ve değişken ölçülere sahip söz konusu siloların yerleşim geneline yayılmış örnekleri
bilinmekle beraber, ortaya çıkarılan çok sayıdaki örneklerden algılanacağı
üzere, söz konusu yapıların, başta güney doğu yaka olmak üzere höyüğün
belirli alanlarında toplandıkları anlaşılmaktadır. Bu durum, yerleşimin belirli
alanlarının belirlenen amaçlar için ayrılarak düzenlendiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, yerleşimde bilinçli bir planlamanın yapılmış olabileceğini
akla getirmektedir. Silo tabanlarının sayısal çokluğu, depolanan besinlerin
tür çeşitliliğine işaret olmaktan çok, ancak daha gelişkin toplumlarda görülen
bireysel beslenmenin varlığına kanıt olarak ele alınabilir. Özlüce, avcılık ve
toplayıcılığın hakim olduğu Körtik Tepe’de, bilinenin aksine, yerleşik bir yaşam tarzının hakim olduğu ve bunun gerektirdiği bütün kurum ve kuralların
geliştirildiğinin söylemek doğru olacaktır. Dolayısıyla, beslenme ve barınma
sorunlarına ileri düzey çözümler getirmiş; yerleşimde yapılanma düzeni sağlamış; estetik değerler geliştirmiş ve inanç sistemleri gelişmiş bir toplulukla
karşı karşıya olduğumuz konusundaki hissiyat giderek somutlaşmaktadır.
Genelde çakmaktaşı ve obsidyenden üretilen yontma taş aletler, temin
kaynakları, biçim ve işlevleriyle, kendi açılarından yerleşimin tarihine, üretim biçimlerine ve yaşantısına önemli yaklaşımlar sunmaktadırlar (Resim: 3).
Özellikle obsidyenin temini yöntemiyle höyük yerleşiklerinin dış dünya ile
olan ilişkilerine açıklık getiren yontma taş buluntu topluluğu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda yaklaşık 8000 parça ürün incelenmiştir3.
Yapılan ilk değerlendirmeler, Körtik Tepe yontma taş endüstrisinde çakmaktaşı ve obsidiyen olmak üzere, iki temel hammaddenin kullanıldığını ortaya
3

Yontma taş ürünler Prof. Dr. Metin Kartal ve Dr. Gizem Kartal tarafından yapılmıştır.
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koymuştur. Söz konusu malzemeden üretilen buluntu topluluğunda özellikle çekirdekler, çekirdek parçaları, çekirdek yontma işlemleri sırasında ortaya
çıkan yan ürünlerdir ki, anılan yan ürünler çekirdek tablaları, tepeli parçalar, dönümlü parçalar, ham yüzey taşıyan çekirdek hazırlama yongalarından
oluşmaktadır. Yan ürünler olarak değerlendirilen bu ürünlerin ortaya çıkmasında asıl amaç dilgi ve dilgicik elde etmeye yönelik işlemlerdir.
Analize tabi tutulan malzemeden algılanabildiği kadarıyla, önceki dönem
yapılan çalışmaları doğrular nitelikte, Körtik Tepe’de aletlerin yaklaşık %90 ve
üzeri oranını dilgi dilgiciklerden oluşmakta ve bunlar obsidiyen taşımalıklar
üzerine gerçekleştirilmektedir. Çakmaktaşı hammadde üzerine temel aletler
arasında; özellikle orak dilgileri ve özel uçlar yer almaktadır. Bunların dışında
çakmaktaşı genellikle ad hoc yongalama ürünleri olarak ele geçmektedir.
Çok sayıda bilimsel derinliğe sahip bulgu arasında “nemrik uçları” olarak
bilinen buluntular da yer almaktadır ki, anılan bulgular Körtik Tepe yerleşiklerinin çağdaşlarıyla olan ilişkilerinin algılanmasında önemli ipuçları sunmaktadır. Bu uçlar özellikle kuzey Mezopotamya coğrafi alanında görülen,
kısmen Yukarı Fırat kültürlerinden de bilinen tipik Akeramik Neolitik A Evresi uçlarıdır. Boyları 2-4 cm arasında değişen bu uçlar genellikle de Körtik
Tepe’nin üst katmanlarından ele geçmiştir. Diğer ilginç buluntu grubu ise,
tabanı içbükey ve iki yanal çontuklu uçlardır. İki yanal çontuk çok belirgin
olmasa da dip kısmının içbükey budanmış olduğu bu uç da Levant kökenli
Akeramik Neolitik A uç tipidir. Aslında Yukarı Dicle Havzası için aykırı bir
kategoridir. Aslında standart olarak bazı alet kategorilerinin genelleşmediği böylesi Yukarı Dicle Havzası yerleşimlerinde kısmen de olsa Levant etkileşimlerinin de olduğu anlaşılmaktadır. Körtik Tepe yontma taş endüstrisi
bulguları Nemrik ve El-Khiam uçları dışında daha önceki yılların çok zengin
buluntularını teyit eder nitelikte koleksiyonlar sunmuştur.
Yaşamın mutlak gerçeklerinden birisi de ölümdür. Dolayısıyla ölümle
ilgili inanç gelenekleri ve bu doğrultuda yapılan uygulama ve ritüeller, yaşamın bir yerde aynası durumundadır. Bu anlamda geçmişin günümüze taşınmasında ve sosyo-kültürel yapısının algılanmasında mezarlar önemli bir
kaynak niteliğindedirler. Bu açıdan Körtik Tepe, üzerinde yaşanılan bütün
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dönemleri ilgilendiren mezar ve ölü armağanları ile emsalleriyle karşılaştırılmayacak kadar zengin bir koleksiyona sahiptir4. Körtik tepe mezarları iki
ana dönemi ilgilendirmektedir: Ortaçağ ve Akeramik Neolitik Dönem. 2015
yılı kazılarında Ortaçağı ilgilendiren toplam 34 adet mezar açığa çıkarılarak
belgelenmiştir (Resim: 4). Tamamı tekil gömü olan mezarlar, 21’i erişkin, yedi
çocuk ve altı bebek iskeleti içermektedir. Söz konusu iskeletler arasında yan
yatırılmış; yüz ve gövde yönleri ise güneye yönelik 28 tanesi İslami dönemleri; sırtüstü yatık beşi ise olasılıkla Bizans Çağını ilgilendirmektedir. Tamamı
dönemin özelliklerin yansıtmakla beraber, bir çocuk mezarında iki adet yassı
kiremit saptanmıştır. Ortaçağ mezarlarının yalnızca dördünde ölü armağanı
saptanmıştır.
Dönemlerin benzerlerinden farklı özellikler yansıtmayan Ortaçağ mezarlarından farklı olarak, çok sayıda örnekle temsil edilen Körtik Tepe’nin Akeramik Neolitik Dönem mezarları zengin bulguları ve farklı uygulamaları ile
emsalsiz bilgi kaynağı durumundadırlar. Farklı açmaların değişken derinliklerinde ortaya çıkarılan toplam 93 mezarda 98 birey saptanmıştır. Bunların beşi
ikiz; 88’i ise tekil gömü içerir. Yaş grupları açısından değerlendirildiğinde;
66’sı erişkin, 18’i çocuk, 14’si ise bebek yaş grubuna dâhil olan bireylere aittir.
Birden fazla gömü geleneği olan Körtik Tepe mezarlarında bireyle genelde
iki tarzda gömülmüşlerdir: hocker ve yarı hocker (Resim: 5-7). Bu kazı döneminde tekil örneği saptanan ve ender bir uygulama olarak karşımıza çıkan
diğer bir uygulama ise, bireyin sırt üstü yatılmasıdır. Ağırlıklı uygulama 62
bireyle hocker gömü tarzındadır. Hocker ve yarı hocker tarzda ortak uygulama
biçimine karşın yön birliğinden söz etmek olası değildir5. Ayrıca, Yakın Doğu
4
5

Körtik Tepe insan iskeletleri, Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal tarafından incelenmekte ve gerekli
analizlere tabi tutulmaktadır.
12 mezarda 12 birey kuzey – güney, üç mezarda üç birey güney – kuzey, 21 mezarda 21 birey
doğu – batı doğrultusunda; dört mezarda, dört birey batı – doğu doğrultusundadır. Kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda yatırılmış olan birey sayısı 22’dir. Bu mezarlardan (A168, M2 ve
A184, M6) ikisi ikili gömüdür. Her ikisinde de iki bireyden birisi kuzeydoğu – güneybatı yönünde yatarken, diğer bireyler dağınık olarak ele geçmiştir. Güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda
yatan sadece üç mezar mevcuttur. 11 mezarda, 12 birey güneydoğu – kuzeybatı doğrultusunda
yatmaktadır. Bu mezarlardan ikisi ikili gömüdür. Altı mezarda yedi birey de kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda yatmaktadır. 14 mezarda, 14 bireyin ise korunma durumlarından kötü
olması ya da kısmen korunmuş iskeletler olması dolayısıyla yatış yönleri belirlenememiştir.
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coğrafyasının farklı yerleşim bölgelerinde ve farklı dönemlere ait evrelerinde bazı örnekleri bulunan ve spekülatif yorumlara yol açan ikiz gömülerin
Körtik Tepe’deki uygulamalarına 2015 kazılarında beş yeni örnek daha ilave
edilmiştir6.
Gömü biçimleri, konumları, ölüye uygulanan yöntemler gibi bir çok konuda tatminkar bilgiler sunan Körtik Tepe mezarlarında bireylere uygulanan
gömü uygulamaları arasında iskeletlerin alçıyla sıvanması başta gelmektedir. Bu olgu, bütün bireylerde uygulandığı anlamına gelmemektedir. Ancak
yaygın ve genel bir uygulama olduğu konusunda kuşku yoktur. 2015 kazı
mevsiminde, bir ikiz gömü olmak üzere toplam 22 mezardaki bireylere alçı
uygulaması yapılmıştır. İskelet üzerindeki alçı uygulaması hem bölgesel hem
de iskeletin tamamına olacak şekilde uygulanmıştır7. Diğer bir yaygın ve genel bir uygulama ise, iskeletlerin aşı boyası ile donanmasıdır. Bu uygulama,
alçılı mezarlarla doğrudan bağlantılıdır. Genel olarak aşı boyası ve alçı uygulanmasının birlikte yapıldığına tanık olunmakla beraber, çok az alçılı örnekte aşı boyası kullanılmamıştır ki, bu eksiklik mezarların zaman içinde tahrip
olmasıyla da açıklanabilir. Alçılı olmayan mezarlarda da hem kırmızı hem
de siyah aşı boyası uygulaması olmakla beraber, kırmızı aşı boyasının daha
fazla kullanıldığı görülür8. Aynı mezar içinde yer alan bireylerden birisine aşı
boyası uygulandığı halde bir diğerine uygulanmaması gibi özel durumlardan
da anlaşılacağı üzere, aşı boyası uygulamasının bilinçli bazı amaçları olduğu
söylenebilir.
6

7

8

8

Bunlar; A156 açmasındaki M12 (ABUV-ACHL), A168 M2 (ACED-ACEE), A177 M4 (AELH),
A184 M6 (AGMO) ve A180 M4 (AGZA) kodlu mezarlardır. A156’da, -466 cm derinlikte bulunmuş olan M12 kodlu mezarda oldukça farklı yatış biçimine sahip iki birey açığa çıkarılmıştır.
Derinliği itibarı ile, olasılıkla Younger Dryas dönemine ait olan bu iskeletlerin korunma durumu
oldukça kötüdür.
İskeletin belirli kemikleri üzerinde olan ve diğer kısımlarında hiç alçı kalıntısına rastlanmayan
mezarlar bölgesel alçılı olarak kaydedilmiştir. Bölgesel alçılı mezarların sayısı sekizdir. İskeletin
tamamı alçı içinde bulunan ya da yer yer alçısı tahrip olmuş olup iskeletin tamamına alçı uygulandığı belirgin olan mezarların sayısı 12’dir.
Sayısal açıdan değerlendirildiğinde, 58 mezarda bulunan 58 bireye aşı boyası uygulanmıştır. Bu
mezarlardan üçü ikiz gömüdür. Bu ikili gömülerde iskeletlerden birinde boya varken, diğerinde
görülmemiştir. A168 M2, A184 M6, A180 M4’te bulunan çifte gömülerden her üçünde de (A)
olarak adlandırılan bireylerde boya varken (B) olanlarda yoktur. 36 mezarda bulunan 37 iskelette alçı ve/veya aşı boyası uygulaması yoktur.

İskeletlere uygulanan işlemler, gömü biçimleri ve bu yöndeki uygulamalar, bazı kökleşmiş toplumsal geleneklerin oluştuğunu ve bir kural olarak tatbik edildiğini göstermektedir. Söz konusu bu uygulamaları toplumsal düşünce birliği açısından değerlendirmek gerekirse, organize bir topluluktan söz
etme olasılığı verir. Bunların yanı sıra, mezarlarına konulmuş ve ölü armağanı olarak değerlendirdiğimiz zengin buluntu toplulukları da, aynı anlamda
Körtik Tepe yerleşiklerinin sosyo-kültürel yapılarını bir çok yönden algılama
şansı sağlarlar.
2015 kazı mevsiminde açığa çıkarılan Akeramik Neolitik Döneme ait 93
mezardan 46’sında buluntu saptanamazken, diğer 47 mezarda ise nitelik ve
nicelik olarak değişkenlik gösteren çok sayıda ölü armağanı açığa çıkarılmıştır (Resim: 8-9). İşçilikleri ve üretim teknikleriyle diğerlerinden farklılık göstermeleri yanı sıra, sayısal çoklukları açısından da zengin ölü armağanlarına
sahip mezarlar, A168, A178, A184 ve A185 No.lu açmalarda saptandığı üzere,
daha çok höyüğün batısında ortaya çıkarılmıştır. Bazı örneklerde tek bir boncuk ya basit yapılı bir taş aletten oluşan ölü armağanı, bir diğerinde binlerce
boncuğun yanı sıra, taş kaplar ve taş aletlerden oluşmaktadır. Mezarlardaki
bulguların nitelik ve nicelik durumlarında saptanan değişkenlikler ve iskeletlere uygulanan işlemlerde görülen farklılıklar, bireylerin toplumsal statülerine işaret etmektedir ki, bu olgu gelişkin ve kurumsallaşmış bir toplumun varlığında yol göstericidir. Örneğin A168 No.lu açmada -271 cm. derinlikte saptanan M1 kodlu çocuk mezarında 29 adet hayvan kabuğu boncuk ve 675 adet
taş boncuk bulunmuşken; aynı açmanın diğer örneği olan M2 kodlu mezar
(Resim: 7), daha zengin gömü armağanlarına sahiptir9. Buna karşın, höyüğün
doğu kısmında yer alan A189 No.lu açmada ortaya çıkarılan tamamen alçıyla
9

İkiz gömüden oluşan mezarda buluntuların tamamı, bir çocuğa ait alçı kaplı (A) iskeletinin çevresinde yoğunlaşmaktadır Alçının üzerinde korunmuş kırmızı renkli aşı boyasından oluşan
bantlarla kaplı iskeletin kafatasının üzerinde de kırmızı-siyah aşı boyası bantları yer alır. Kafatası ve sırt omurlarının arkasına kırılmış bir adet taş balta; kafatasının tam üzerinde bir adet taş
alet ve yüzün ön tarafında bir adet kırılmış asa başı; pelvisin arkasındaki alanda taş kap parçaları, bir adet tüm taş balta ve büyük beyaz taş boncuk; bacakların üzerinde başka bir taş kaba
ait parçalar ve bacakların yanında kırık bir taş balta parçası ve bunun diğer bir parçası mezarın
kuzeybatısında bir adet asa başı ile birlikte bulunmuştur. Bunların yanı sıra, iskeletin çevresinde
509 adet taş boncuk, 4 adet olta ucu, çakmaktaşı ve obsidyen parçaları ile kaplumbağa kabuğu
parçalarında oluşan bulgular da ortaya çıkarılmıştır.
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sıvalı çocuk mezarı ise (AHIK-M6), taş kap parçaları, bir adet ortası delik taş
alet, bir adet olta ve iğne parçasından oluşan bulgularıyla, diğerlerine göre,
daha az ölü armağanına sahiptir. Körtik Tepe mezarları yaş, cinsiyet, gömü
tarzları, iskelete uygulanan işlemler, ölü armağanları gibi konularda kendi
içinde tasnif edildiklerinde, bir çok alt gruba ayrılabilirler ki, bu da zengin bir
gömü kültürünün varlığını ortaya koymaktadır. Bu zenginlik ve çeşitlilik, bir
anlamda, kurumsallaşmış dini inançların varlığında yol göstericidir.
Körtik Tepe ölü gömme geleneği açısından önemli sayılabilecek diğer bir
örnek A180 No.lu açmada ortaya çıkarılan M4 (AGZA) kodlu tamamı yanmış
bir mezardır. Mezarda, açık bir şekilde ayrılabilen iki iskeletin yanı sıra, başka bir bireye ait olma olasılığı yüksek olan kemik parçaları da ele geçmiştir.
Ayrıca gömü hediyesi olarak ezgi taşı, 196 adet hayvan kabuğu boncuk, 209
adet taş boncuk saptanmıştır. Mezarda bulunan tüm kemikler, buluntular ve
mezar toprağı tabana kadar yanarak siyahlaşmıştır10.
Yukarıda özlüce tanımlanmaya çalışılan yerleşimin mimari dokusu ve
mezarlarında algılanan sosyo-kültürel yapısının ayrıntıları küçük bulgularda
gizlidir. Farklı buluntu gruplarından oluşan ve her biri kendi açısından salt ait
oldukları yerleşimin değil, aynı zamanda Yakın Doğu dünyasının dönem kültürüne önemli yaklaşımlar getirmektedir. Dolayısıyla, sayıları binlerle ifade
edilen bulgular, yerel önem kategorisinden öte, insanlığın uygarlık geçmişini
10 -483 cm derinlikteki (A) iskeletinin pek çok kemiği korunmamıştır. Mevcut kemiklerde etli yanmadan kaynaklanan eğilme-büzülme gibi deformasyonlar bulunmamaktadır. Mevcut kaburga
ve pelvis kemikleri üzerinde, rengi kiremit rengine dönüşmüş kırmızı aşı boyası vardır. Ayrıca
uyluk kemiği kaldırıldığında toprakla arasında pembeleşmiş aşı boyasına rastlanmıştır. Kemikler tamamen iç ve dışta siyah hale geçmiştir. Nemli toprak yüzünden kemikler yer yer tamamen
ufalanmıştır. Kemiklerin az bir kısmında yüksek ısıyı gösteren hafif beyazlaşmalar da mevcuttur. Uyluk kemiğinin konumundan iskeletin hocker tarzda sağ tarafı üzerine yatırıldığı görülmüştür. Ezgi taşı iskeletin kafatasının altında, boncuklar da kafatasının çevresinden tamamı
yanmış olarak açığa çıkmıştır. M4 (A)’nın toplama çalışmaları sırasında, M4 (B)’nin kafatasına
rastlanmıştır. -493 cm’deki (B) iskeletinin de tamamı yanmıştır. Toprağın çok nemli olmasından dolayı iskelet çok tahrip olmuştur ve net olarak açığa çıkarılamamıştır. İskeletteki tahribata
rağmen, hocker olarak sol tarafı üzerine yatmış olduğu belirlenebilmiştir. İskeletin yanma durumu tamamen (A) iskeleti ile aynıdır. Tamamen kömürleşmiştir ve yer yer ufalanmaktadır.
Kemiklerde etli yanmaya dair deformasyonlar bulunmamaktadır. (B) iskeletinde aşı boyasına
rastlanmamıştır. Toprak, bu iskeletin altında da yanmış durumdadır. İskeletler arasında derinlik
farkının olması bireylerin farklı zamanlarda gömüldüğüne işaret etse de, iki bireye ait kemiklerin tam olarak üst üste açığa çıkması ve birbirleriyle temasının çok fazla olması aynı anda
gömülmüş olabilecekleri ihtimalini de göz ardı etmemeyi gerektirmektedir.
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ilgilendiren evrensel değere sahiptirler. Körtik Tepe yerleşiklerinin besin elde
etme ve üretme, barınma, avlanma, inanç ve estetik dünyalarına yaklaşımlar
getiren bulguları genel olarak taş ve kemik eserlerden oluşmaktadır. Bunların
başında, emsalsiz ve ünik örneklerle temsil edilen taş kaplar ilk sırada yer alır.
Höyük yerleşimin farklı alanlarındaki açmaların değişken derinlik ve
kodlarında toplamda 31 adet taş kap çıkarılmıştır (Resim: 10). Taş kaplarda
yoğunluklu malzeme olarak klorit ve mermerimsi kireç taşı kullanılmıştır.
Bunların yanı sıra fosil kayalıklar ve kireç taşına işlenmiş taş kap örnekleri de mevcuttur. Klorite işlenmiş olanlar, geçmiş dönem kazılarındaki kadar
yoğunluklu olmasa da, biçim, bezeme ve diğer özellikleri bakımından zengin
bir koleksiyon sunar. Özenle işlenmiş ve genelde üretildikleri malzemenin
doğal formundan kaynaklanan nedenlerle biçimsel simetrikliğe sahip taş
kaplar, bezemeleri açısından iki ana gruba ayrılırlar: Yalın ve kazıma bezemeliler. Biçimsel açıdan ise; bezemeli ve yalın olanlar aynı türlere sahiptirler.
Oval derin çanaklar, dar tabanlı konik gövdeliler, geniş kalınlı derin çömlekler, oval formlu sığ çanaklar, baskın biçimler arasında yer alırlar. Bezeme
ile biçim arasında uyuma dikkat edilmiş dekorasyon türü genelde biçimle
bağlantılı olarak tercih edilmiştir. Büyük çoğunluğu mezar armağanı olarak
kırık bir şekilde mezarlara yerleştirilmiş durumda ele geçirilmiştir. Bezemeler
ağırlıklı olarak obsidyen ile işlenmiş geometrik örgelerden oluşmaktadır. İçi
taralı sarkık üçgenler; yatay düzenlenmiş bezeme kuşaklarında değişken ve
zengin alanlar hâkim bezeme türleri olarak ortaya çıkmaktadır.
İkinci grubu mermerimsi kireç taşına işlenmiş taş kaplar oluşturmaktadır. Klorit örneklerde olduğu gibi, kırılarak mezarlara konulmuş armağanlar
olarak ortaya çıkarılmıştır. Yalın ve bezemesiz olmalarıyla dikkati çeken bu
kaplar, biçimsel tür açısından klorit örneklerle koşutluklar yansıtırlar. Gerek
klorit gerekse bu kaplar üzerinde korunmuş tekstil kalıntıları yerleşimdeki
üretimin boyutlarını göstermeleri bakımından büyük önem arz ederler.
Üçüncü grubu mermerimsi kireç taşına, çakmak taşına, bir örnekte kum
taşına işlenmiş taş kaplar oluşturmaktadır. Önceki iki gruptan farklı olarak
daha kaba ve biçimsel asimetrik yapı sergilerler. Taşın ana formuna sadık
kalınarak işlenen kaplar genelde yuvarlak tabanlı, derin ve sığ kâseler, dik-
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dörtgenimsi derin kaplardan oluşmaktadır. Bunlar yoğunluklu olarak besin
öğütme işleminde kullanılmış olmalıdırlar.
Farklı açma ve derinliklerde, yaklaşık yerleşimin her katmanında; konut
tabanlarında, bağımsız alanlarda ve mezarlarda ölü armağanı olarak değerlendirilmiş durumda bulunmuş olan kemik eserler, farklı biçimsel özelliklere
sahiptirler. Değişken işlevlere yönelik üretilmiş kemik eserlerin toplam 331
örneği ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11). Söz konusu bulgular arasında sayısal
çokluk açısından ilk sırayı kemik bızlar alır. Küçükbaş hayvan kemiklerinde
özellikle geyik kemiklerinden üretilmiş bızlar, işleniş teknikleri bakımından
farklılıklar sunmakla beraber, işlevsel açıdan ortak özelliklere sahiptirler.
Büyük çoğunluk doğal bırakılmış üst bitimleri, sivri karakterli alt bitimleri,
perdahlanarak parlatılmış alt ve üst yüzeyleri ile ortak özelliklere sahiptirler.
Çok az bir kısmı ise, yüzeylerinde yüzeysel işlenmiş yivlerden oluşan geometrik dekorasyon içerirler. Bunlar genelde yüzeyde yatay düzenlenmiş ve
içleri değişken olarak doldurulmuş bezeme kuşaklarından oluşmaktadır.
Kemik aletlerin ikinci büyük bir çoğunluğunu iğneler oluşturur. Farklı
uzunluklara sahip iğneler hayvan kemiklerinden işlenmiş olarak sivri uçları
yatay düzenlenmiş tek delikli üst bitimleri, özenle perdahlanarak parlatılmış
yüzeyleri ile ortak üretim özelliklerini yansıtırlar. Bunların yanı sıra, her iki
ucu sivri, bız benzeri, silindirik gövdeli işlevsel tiplerden de söz etmek gerekir. Tüm bunların dışında, uçları sivri ancak delik içermeyen kör iğneler de
dikkat çekici sayısal çokluğa sahiptirler.
Hayvan boynuzlarından üretilmiş ve olasılıkla silah olarak değerlendirilmiş kök bitimi doğal bırakılmış, yüzeyleri kabaca perdahlanmış aletler de
genelde mezarlardan bağımsız olarak çıkartılmıştır. Sayısal açıdan çokluk
içermeseler de, özellikle sivriltilmiş ve perdahlanmış oval bitimli ağız kenarlarıyla ortak özellikler yansıtırlar.
Biçimsel açıdan bızlara benzemekle beraber, uzun yan kenarlarına açılmış
derin yivleriyle farklı biçimsel özellikler yansıtan diğer bir grup ise kemik
oraklardır. Özenle parlatılmış yüzeyleri ve derin açılmış yan kanallarına yerleştirilen obsidyen mikrolitlerle kullanılan bu aletler, dönemine göre gelişkin
bir ekonomik anlayışın varlığında yol göstericidirler.
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Höyük yerleşiklerinin beslenme alışkınlıklarına, dolayısıyla sosyo-ekonomik yapılarının algılanmasına önemli katkılar sunan bulgular arasında, kuşkusuz, kemik oltalar önemli bir yere sahiptir. Boyutları ve diğer özellikleriyle
zengin bir koleksiyon sunan oltalar, biçimsel özellikleri bakımından modern
oltalara benzemektedirler. Havyan kemiklerine işlenmiş olarak sivri uçlu
çengelleri, sap bitimindeki bağlantı amaçlı çıkıntıları açısından ortak biçimsel özelliklere sahiptirler. Kemiğe işlenmiş önemli bulgular arasında önemli
bir yere sahip diğer bir grup ise kemik kaşıklardır. Çanak şeklinde işlenmiş,
geniş oval ağızları ve daralarak sivri yapı kazanan üst bitimleri ile yaklaşık
ortak biçimsel özellikler yansıtan kaşıkların bazılarında bombeli yüzeylerine
işlenmiş geometrik dekorasyonda görülür.
Boncuk, amulet ve benzeri kemik bulguların çok sayıda örneklerinin ortaya çıkarılması, kemiklerin aynı zamanda estetik amaçlarla da kullanıldığını
ortaya koymaktadır. Başta içi boş kuş kemiklerine işlenmiş uzun-silindirik
gövdeli boncuklar olmak üzere dört ayaklı hayvanların kemiklerine de işlenmiş takı amaçlı ve ritüel amaçlı kemiklerde yoğunluktadır. Takı amaçlı olarak
üretilmiş kemikler farklı biçimsel özelliklere sahip olup, genelde de askı deliği içerirler. Ritüel amaçlı üretilmiş olanlar ise işlevsel, biçimsel özelliklere sahip değildirler. Genelde yüzeylerine işlenmiş derin yivlerden oluşan geometrik bezemeye sahiptirler. Birkaç örnek üzerinde ise sıralar halinde işlenmiş
yuvarlak delikler dikkat çekmektedir. Genel olarak değerlendirildiklerinde
balık, kuş ve hayvan kemikleri çeşitli amaçlar doğrultusunda üretim amaçlı
olarak değerlendirmişlerdir. Elde edilen ürünlerin büyük bir çoğunluğu günlük yaşam koşullarında; bir kısmı estetik, bir kısmı da ritüel amaçlıdır.
Höyük genelinde bütün kazı dönemlerinde, yoğun bulgular arasında boncuklar önemli bir yere sahiptir (Resim: 12). Konut tabanlarında, merkezlerde
ve bağımsız olarak bulunmuş binlerce boncuk höyük yerleşimlerinin, estetik
açıdan, çağdaşlarından çok daha ileride ve ekonomik açıdan daha gelişkin
olduklarına işaret etmektedir. 2015 kazı sezonunda da farklı malzemelere işlenmiş çok sayıda boncuk ele geçirilmiştir. Boncuk malzemesini iki ana grupta toplamak olasıdır: Taş ve kemik. Taş boncuklar, başta klorit olmak üzere,
andezit, kireç taşı, serpantin, mermer, obsidyen, bazalt, kum taşı ve birçok
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renkli taşa işlenmişlerdir. Farklı biçimsel özelliklere sahip boncuklar arasında
ilk sırayı bordo renkli taşa işlenmiş silindirik halka boncuklar alır. Boyutları
bakımından değişkenlik gösterseler de, genelde aynı biçimsel özelliklere sahip bu boncuklar, düzgün yüzeyleri ince-silindirik gövdeleri ve tam merkeze
işlenmiş delikleri ile üstün beceri ürünleri durumundadırlar. Benzer biçimsel
özelliklere sahip ikinci gurubu serpantin taşına işlenmiş olanlar oluşturur.
Bunun dışında özellikle parlak renkli siyah, kırmızı, kahverengi ve bazen de
damarlı parlak küçük taş yumrularına işlenmiş tek delikli boncuklarda dikkat
çekicidir.
Modern boncuklara benzer bu ürünlerin yanı sıra başta bordo renkli olmak üzere farklı renkli taşlara da işlenmiş olarak ortaya çıkan diğer taş takılar
amuletlerden oluşmaktadır. Genelde düz yüzeyli, yuvarlak bitimli oval gövdeleri ve tek askı delikleri ve ortak biçimsel özelliklere sahip bu amulet türü
boncuklar, boyutları açısından farklılıklar göstermektedirler. Taş boncuklar
arasında diğer bir grubu özenle seçilmiş taş yumrularına işlenmiş daha büyük boyutlu boncuklar oluşturur. Basık küresel gövdelerin; parlak yüzeyleri
ve merkezlerine işlenmiş askı delikleri ile estetik açıdan olağan üst görünüm
sunarlar. Kırılgan olmalarından dolayı obsidyene işlenmiş boncuklardan sadece bir örnek korunmuştur. Antropomorfik biçimsel özelliğe sahip boncuk
yontma taş endüstrisinin vardığı aşamayı göstermesi bakımından önemlidir.
Süs eşyası olarak değerlendirilmiş ikinci büyük buluntu kümesini kemik/
kabuk boncuklar oluşturur. Büyük çoğunluğu mezar armağanı olarak ortaya
çıkarılmıştır. Kabuklu hayvanlardan üretilmiş boncuklar farklı tür ve büyüklükleri bakımından değişken özelliklere sahiptirler. Dizimler genelde boyut
ve biçim açısından benzer özellikler yansıtan taneciklerden oluşturulmuştur.
Sayısal açıdan fazla olmasalar da hayvan kemiklerine işlenmiş boncuklar; bitirilmemiş askı deliğine sahip kör boncuklar da dikkat çekici bulgular arasında yer almaktadır.
Yaşamsal ve ritüel işlevli bulgular arasında havanelleri de önemli bir yere
sahiptir. Eksik korunmuş çok sayıda örnek dışında bütün olarak korunmuş
140 adet örneğin ortaya çıkarılan havanelleri, farklı yapısal özelliklere sahip
taşlara işlenmişlerdir (Resim: 13). Kuşkusuz, ağırlık andezit ve bazalttan üre-
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tilmiş olanlardadır. Sıralamadaki üçüncü yeri daha çok ritüel amaçlı üretilmiş
klorit örnekler yer alır. Genel olarak iki ana guruba ayrılırlar; birincisi yalın işlevsel olanlar; ikincisi, zoomorfik bitimli olanlar. Zoomorfik olanlar ise işlevsel ve ritüel olmak üzere iki alt gruba ayrılırlar. Yalın işlevsel olanlar biçimsel
özellikleri bakımından iki alt gruba ayrılırlar: Silindirik ve yassı gövdeliler.
Genelde özenle şekillendirilmiş gövdeleri, mat düzgün yüzeyleri, yoğunluk
geniş yüzeyli alt bitimde olmak kaydıyla üst bitime de yansıyan kullanım
kaynaklı aşınma ve kopmalar içerirler.
Zoomorfik havanelleri değişken taş türlerine işlenmiş olarak üst bitimlerinde dağ keçisi, kaplumbağa ya da köpek başı benzeri protomlara sahiptirler.
Bazıları soyut anlatılı iken, bazılarında ağız, burun deliği, göz gibi anatomik
ayrıntılara yer verilmiştir. Tabana doğru genişleyen düzgün-silindirik gövdeleri yarı mat perdahlı yüzeyleri ile üstün üretim örnekleri durumundadırlar.
Çoğunluğu mezar armağanı olarak ortaya çıkmış bu ürünlerin bazılarında
özellikle alt bitimlerinde yoğunlaşan kullanım kaynaklı aşınma ve kopmalar
görülür.
Toplam 79 adet bütün korunmuş örneği çıkarılan, andezit başta olmak
üzere bazalt, mermer gibi sert kayaç türlerinin yanı sıra kireç taşına işlenmiş
örnekleriyle bilinen taş baltalar, çekiç, keser, balta ve benzeri aletlerin biçimsel
özelliklerini yansıtan alt gruplara ayrılabilmektedirler. Büyük çoğunluğu küt
burunlu, şişkin karınlı oval gövdeli tek sap deliğine sahiptirler. Bazıları kabaca işlenmiş biçimsel özelliklere sahip iken, bazıları oldukça özenli üretilmişlerdir. İşlev ve kullanış amaçlarına göre ağız kenarları, sap delikleri ve gövde
yapıları değişebilmektedir. Büyük çoğunluğunda, özellikle alt ve üst bitimlerinde kullanım kaynaklı aşınma ve kopmalar görülür. Ölü armağanı olarak
değerlendirilmiş olanların büyük bir kısmı iki parça halinde kırık olarak ele
geçirilmiştir. Daha küçük boyutlu ve özenli üretim özelliklerini yansıtanlar
ise ritüel amaçlı olarak üretilmiş olmalıdırlar. Taş baltalarda olduğu gibi, bazalt, andezit, mermer, kireç taşı ve diğer kayaç türlerine işlenmiş oyuklu taş
aletler, biçimsel özellikleri bakımından doğrudan baltalara benzerler. Farklılıklar, gövdenin merkezi kesimine işlenmiş derin ya da yüzeysel oyuklardır.
Bazılarında tek taraflı, çoğunluğunda ise iki taraflı işlenmiş oyuklar, taşın elle
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kavranarak kullanılmasında büyük kolaylıklar sunarlar. Bunlarda da kullanın kaynaklı ve özellikle alt ve üst bitimlerinde aşınma ve kopmalar görülür.
Asa başları da, taş baltalarla benzer şekilde, farklı taşlara işlenmiş olmakla beraber; ağırlıklı olarak klorit ve parlak renkli taşlardan üretilmişlerdir. Genelde
basık-küresel-dairesel gövdeleri; oval sonlandırılmış düzgün kenarları, parlak yüzeyleri ve merkezlerine işlenmiş geniş ağızlı ortadan boğumlu düzgün
askı delikleri ile ortak biçimsel özellikler yansıtırlar. İşlevsel olmaktan çok ritüel amaçlı üretildikleri için çok azında kullanım kaynaklı aşınmalar görülür.
Avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürdükleri anlaşılan Körtik Tepe
yerleşiminde her alet grubu kendi amaçları doğrultusunda üretilmişlerdir. Bu
bilinçli ve zengin alet grubuna, bir de ezgi taşları girmektedir. Diğer taş aletlerde olduğu gibi, daha çok sert karakterli taşlardan ve çakmaktaşlarından
şekillendirilmiş ezgi taşları, ağır kütleleri, oval, küresel biçimleri ve aşınma
sonucu düzleşmiş yüzeyleriyle ön plana çıkarlar. Yaklaşık bütün olarak korunmuş 33 örneği ortaya çıkarılan ezgi taşlarının çok sayıda kırık örneklerinin
ve paralelinde yoğunluklu mortarların varlığı, höyükteki bitkisel kaynaklı
beslenmemin boyutlarını göstermesi bakımından ayrı bir önem arz eder.
Başta fosil taşlar olmak üzere, andezit, bazalt, kireç taşı ve mermer gibi
değişken taşlara işlenmiş ağırlık birimleri iki ana amaç doğrultusunda kullanılmışlardır: Olta, ağ ve dokuma ağırlıkları. Ölçü, hacim ve biçimsel açıdan
fosil kayalıklara işlenmiş olanlar değişken özellikler gösterip doğal formları
korunarak bir ya da iki askı deliği ilave edilerek değerlendirilmişlerdir. Diğerleri ise genelde yuvarlak oval, dairesel, küresel, biçimsel özelliklere ve tek
askı deliklerine sahiptirler. Özellikle andezit ve bazalta işlenmiş olanlar daha
özenli biçimsel özelliklere sahiptir.
Küresel anlamda Neolitik Dönem yerleşimlerini ilgilendiren ortak bir değer ise bilev taşlarıdır (Resim: 14). Genel olarak kemik aletlerin perdahlanmasında, ok saplarının düzeltilmesinde ve parlatılmasında kullanılmış aşındırıcı özelliğe sahip bu aletler Körtik Tepe’de iki farklı grup olarak ortaya
çıkmaktadır. Birinci grup fazla ayrıntı içermeyen aşındırıcı taşlardan işlenmiş
ve kabaca yapılandırılmış bilev taşlarından oluşmaktadır. İkincisi ise genelde
klorite işlenmiş ve kullanım izleri içermeyen; dolayısıyla işlevsel olmayan ri-

16

tüel amaçlı ürünlerdir. Söz konusu bu ürünler basık-düzgün oval gövdeleri;
çoğunluğunda yatay düzenlenmiş tek; bazılarında ise yatay ve dikey düzenlenmiş iki; çok azında ise birden fazla düzgün yiv yer alır. Çok azında bezeme
görülmezken çoğunluğu değişken, yivlerle oluşturulmuş özenli geometrik
bezemeye sahiptirler. Bazılarının derin yivlerinin içi daha yüzeysel yivlerle
özellikle vurgulanmıştır.
Bulguları ve bilimsel sonuçlarıyla Anadolu’nun Akeramik Neolitik Dönemine önemli yaklaşımlar getiren Körtik Tepe, Akeramik Neolitik Dönemin
tüm aşamalarını kapsayan bir süreç içinde kronolojik olarak erkende yer alır.
Tarihsel ve kültürel dokusuyla Anadolu ve Yakındoğu arkeolojisinde önemli
bir konuma ve birikime sahip Körtik Tepe’de elde edilen veriler hem bölgenin, hem de Anadolu’nun bazı bilinmezlerine yeni yaklaşımlar getirmektedir.
Genelde gömülerde taş kaplar, taş boncuklar, taş ve kemik aletlerin yanı sıra
çakmaktaşı, obsidyenden üretilmiş çeşitli veriler de yerleşimin erken tarihinde yol göstericidir.
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Resim 1: A185 Açması, Akeramik Neolitik Dönem, konut ve mezar.

Resim 2: A158 Açması, Akeramik Neolitik Dönem, silo tabanları.
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Resim 3: Yontma taş alet topluluğu.

Resim 4: Orta Çağ mezarı.

Resim 5: Akeramik Neolitik Dönem, hocker mezar.
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Resim 6: Akeramik Neolitik Dönem, yarı-hocker Resim 7: Akeramik Neolitik Dönem, ölü armamezar.
ğanlı mezar.

Resim 8: Akeramik Neolitik Dönem, mezar Resim 9: Akeramik Neolitik Dönem, mezar
konteksi
konteksi.
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Resim 10: Akeramik Neolitik Dönem, taş kap.

Resim 11: Akeramik Neolitik Dönem, kemik eser topluluğu.
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Resim 12: Akeramik Neolitik Dönem, boncuk buluntu topluluğu.

Resim 13: Akeramik Neolitik Dönem, zoomorfik havanelleri.

Resim 14. Akeramik Neolitik Dönem, bilev taşları.
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ğımdaki 8 akademisyen, 7 restoratör-konservatör, 4 jeofizikçi, 6 yüksek lisans-doktora öğrencisi, arkeoloji, mimarlık bölümlerinden öğrenciler ve 60
işçiden oluşan bir ekip tarafından 23 Temmuz 2015–15 Eylül 2015 tarihlerinde, Bakanlığımıza sunulan kazı programı çerçevesinde, tiyatro, odeion, Roma
hamamı, yamaç hamamı, agora ve dükkalar, güney nekropol, SDJ 8, su deposu, tümülüs(?) ve termik santral 1516 numaralı parsel olmak üzere, antik
kentin 10 ayrı bölgesinde gerçekleştirilmiş olup, çok sayıda etütlük ve 72 adet
envanterlik eser ortaya çıkarılmıştır.

TİYATRO
Hasan Ertuğ ERGÜRER
Mustafa YILDIZLI1
Umut BÜYÜME
Betül AKCAN
2015 tiyatro çalışmalarında orkestranın bir bölümünün açılması, kuzey
bölümde belirlenen açma sınırlarında caveanın gün yüzüne çıkartılması ve
sahne binası güney sınırının belirlenmesi ile versuranın açığa çıkartılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 1275-1270, 1275-1265, 1275-1260, 1280-1270, 12801265, 1280-1260 numaralı açmalarda ve sahne binasının güneyinde 1280-1295,
1285-1295, 1290-1300, 1295-1300 numaralı açmalarda çalışılmıştır (Resim: 1).
Tiyatroda ilk çalışmalar orkestrada 2014 sezonunda bir bölümü kaldırılan geç dönem duvarının oturduğu tabakada yapılmıştır. Bu bölümde yürütülen çalışmalarda ele geçirilen Bizans seramikleri geç dönem duvarının
Bizans Dönemine ait olduğunu kesinleştirmiştir. Bu duvar altındaki 3. tabaka
çalışmalarında 2 adet torzo, bir kırık Hermes başı ve kabartma parçası ele
1
2
3
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geçirilmiştir. Orkestrada yaklaşık 7x15 m.lik bir alan kazılmış ve orkestra zemininin tamamen tahrip edildiği görülmüştür. Çalışmalarda proscaenium
duvarı önünde 40 cm. genişliğinde üç tarafında mermer plakaların bulunduğu rigol açığa çıkartılmıştır (Resim: 2). Çalışmalar sırasında rigol içinde 2
adet sikke bulunmuştur. Bu kanal kuzeyde 1.80 m. uzunluğunda harçlı zemin
altına yerleştirilen künk ile birleştirilip hyposcaenium da devam eden taş kanala bağlanmıştır. Bu kanalın kuzeyinde yer alan ve önceki kazı sezonlarında
tespit edilen pulpituma (sahne) çıkışı sağlayan merdivenlerin kalan kısımları
açığa çıkartılmıştır. Kazı çalışmalarında, 2014 sezonunda üst bölümü açığa
çıkartılan cavea cephe duvarının tamamı, zemin seviyesine kadar kazılmıştır.
Bu cephe duvarının önemli bir özelliği iyi işçilikli duvarlarının üzerinde gladiatör grafitilerinin işlenmesidir (Resim: 3). Bu grafitiler Roma Döneminde,
Parion tiyatrosunda, gladiatör dövüşlerinin yapıldığını göstermesi açısından
büyük önem taşımaktadır. İki büyük mermer blok üzerinde işlenen figürler
kazıma şeklinde yapılmıştır. 2’si 2014 sezonunda bulunan 5 gladiatör ve profilden verilen bir yüz bu grafitilerin en önemlileridir. Üstte bulunan gladiatörler birbirinden bağımsızdır. Altta bulunanlar ise mücadele öncesi bir anı
anlatmaktadır. Profilden verilen yüz de bu mücadeleye tanıklık etmektedir.
Bunlar dışında yarım bırakılmış ya da anlaşılmayan grafitilerde görülmektedir.
Belirlenen hedefler doğrultusunda kazısı yapılan bir bölümde tiyatronun
güneyidir. Bu bölümün 2014 kazı sezonunda bir kısmı kazılmıştı ve mimari
olarak sahne binasını taşıyan podyumun burada aynı plana sahip olduğu görülmüştü. Farklı olarak güneyde devam eden çalışmalarda kuzeyde kemerli
bölümden geçiş yapılan odanın burada daha küçük olduğu ve kemerli bölüme geçişin burada yapılmadığı görülmüştür. Kapalı bu odanın batısında
Bizans Dönemi eklentisi olan duvarın içinde devam eden çalışmalarda ise asıl
mimariye ait postamentlerin kuzeyde olduğu gibi burada da korunduğu görülmüştür (Resim: 3). Postamentlerden birisinin tam olarak ele geçmesi kazı
çalışmalarında bulunan bazı blokların işlevini anlamamıza yardımcı olmuştur. Elde edilen bilgi ile postamentler arasına yerleştirilen parapetlerin üzerine diş sırası olan blokların geldiği anlaşılmıştır. Postamentlerin çevresinde
yürütülen çalışmalarda kuzeyden farklı olarak muhtemelen üst kata çıkışı
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sağlayan merdivenler de ele geçirilmiştir. Kazı çalışmaları yanında tiyatro taş
platformun bir bölümünde de düzenlemeler yapılmıştır. Platform alanının
zeminine mucur dökülmüş bloklar mimari işlevlerine göre dizilmiş ve yeni
kayıt sistemlerine (3d) göre belgelemeleri yapılmıştır. Ayrıca blokların kazı
çalışmalarında yazılan numaraları yenilenmiştir.

ODEİON
Hasan KASAPOĞLU
Dinçer GÜNEŞ4
Parion odeionu 2015 yılı çalışmalarında öncelikli hedef, yapının sahne binası dış cephesinin ve yapıyı çevreleyen analemma duvarının tamamen ortaya
çıkarılması olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, sahne binasının güney sınırının açılması için, yapının güney doğu dış kısmında (Resim: 4/1 Numaralı
Kısım); yapının iç mekânlarının tamamen açılması için, kuzey kısımdaki üç
tonozdan, batıdaki 1 numaralı tonoz (büyük tonoz) (Resim: 4/2 numaralı kısım) ve bu tonozun hemen doğusuna bitişik 2 numaralı tonuzun iç kısmında
(Resim: 4/3 numaralı kısım); son olarak da yapının oturtulduğu yamacın üst
kısmında yapıyı çevreleyen analemma duvarının tamamen açılması için, batı
kısımda (Resim: 4/4 numaralı kısım) kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yapının sahne binası güneydoğu dış kısmındaki 1 numaralı çalışma alanında 2014 yılı çalışmalarında kısmen ortaya çıkarılan moloz taş duvarlı geç
dönem yapısının iç kısmındaki moloz yığını kısmen kaldırıldıktan sonra kuzey ve batı duvarlarının içe doğru eğimli olmaları ve duvarlarının iç kısımlarının oldukça tahrip olduğu da göz önünde bulundurularak iç kısmı bırakılmıştır. 2015-1 Numaralı Moloztaş Duvarlı Yapı olarak adlandırılan yapının,
iç kısmındaki toprak alınmayarak yapı şimdilik koruma altına alınmıştır. Yapının iç kısmında ve etrafında, yoğunlukla 2. ve 3. tabakadan olmak üzere,
M.S. 3. yüzyıl ile M.S. 10. yüzyıl aralığına tarihlenen amorf seramik parçaları,
metal bir kemer tokası, bir kemik toka parçası ile bir kaç korozyonlu bronz
sikke dışında buluntu ele geçmemiştir. Bu kısımdaki çalışmalar sonucunda
4
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sahne binası ön cephesinin güneydeki sekizinci ve son payandası ile analemma duvarının güney batı köşe kısmı da tamamen belirlenerek bu kısımdaki
çalışmalar sonlandırılmıştır.
2. çalışma alanı olan 1 numaralı tonozun iç kısmında başlanan çalışmalarda seviye inme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda tonozun güney yarısında parçalı vaziyette ele geçirilen kuş figürlü, boyalı sıva parçaları
ile genel olarak M.S. 2.-9. yüzyıl aralığına tarihlenen amorf seramik parçaları,
Arkaik Döneme ait, üzerlerinde savaşçı veda sahnesi ve spor oyunlarının betimlendiği iki Attika siyah figür kylixine ait parçalar, iki metal kapı tokmağı,
küçük top boncuk biçimli bronz obje, kırık bir kemik kaşık parçası, korozyonlu bir bronz sikke ve birkaç terrakotta figürin parçası ele geçirilmiştir (Resim:
5). 1 numaralı tonozun iç kısmındaki çalışmalar sonunda, tonozun kuzey yarıda kısmen ana kaya üzerine oturtulduğunu anlaşılmıştır.
Yapının kuzeyindeki 3 numaralı çalışma alanı olan, 2 numaralı (orta) tonozun kuzeyinde, analemma duvarında açılmış ve sonradan kapatılmış olan
kemerli kısmın işlevini belirlemek için seviye inme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tonozun kuzey yarısında ortalama 12 m. derinliğe kadar inildiğinde,
kuzey analemma duvarının iç kısmının kalınlaştığı ve kemerle kapatıldığı belirlenmiştir. 2 numaralı tonoz içerisinde, bu sezonluk çalışmalar sonlandırılmıştır.
Yapının batısındaki yamacın üst kısmında analemma duvarının ortaya
çıkarılması için ilgili görselde belirtilen 4 numaralı kısımda, kuzey batıdan
itibaren çalışmalara başlanılmıştır. Analemmanın dış kısmında güneye doğru
devam bölümünde 1365-1430 numaralı açmadan itibaren yapının ikinci kullanım evresine ait drenaj kanalı belirlenmiştir. Yapının güneybatı uç kısmına
kadar, analemma duvarına paralel olarak tamamen açılan bu bölümden elde
edilen veriler sonucunda, yapının ikinci kullanım evresinde analemmanın batı
duvarında, yer alan ilk kullanım evresine ait açıklığının kapatıldığı ve analemmanın dış kısmından itibaren oldukça geniş bir drenaj kanalı çevrelendiği
belirlenmiştir. Üzeri toprakla örtülen bu kanal, olasılıkla yapının üst bölümünü çevreleyen portikodan akan suyu kanalize etmek için basitçe ince bir harçla
kaplanmış ve bu harçlı zemine basit bir rögar girişi açılmıştır (Resim: 6).
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ROMA HAMAMI
Alper YILMAZ
Sadık Tuğrul SULAN5
Gonca FIRAT6
Roma Hamamı’nda yapılması planlanan 2015 sezonu kazı çalışmaları,
23.07.2015 tarihinde, kentin birçok yerinde yapılması planlanan Jeoradar çalışmalarına zemin hazırlamak amacıyla Roma Hamamı’nın çevresinde bitki
tabakası ve moloz taşların temizlenmesiyle başlanmıştır. Roma Hamamı’nda
geçen yıllarda yapılan kazı çalışmalarında, praefernium, calidarium ve piscina
bölümleri kısmen açığa çıkarılmıştır. 2015 kazı sezonunda ise bu bölümlerin
tamamen açığa çıkarılmaları planlanmıştır (Resim: 7).
Çalışmalara 1330-1250, 1330-1255, 1330-1260, 1335-1250, 1335-1255 ve
1335-1260 numaralı açmaları kapsayan praefernium bölümünden başlanmıştır.
Yapılan çalışmalarda bu mekânın batı duvarı açığa çıkarılmıştır. Doğu kısmında calidariuma açılan kuzey külhana rastlanılmıştır. 1330-1255 numaralı
açmada, M.S. 5. yüzyıl sonrasına ait olabileceği düşünülen bir kiremit mezar
tespit edilmiştir. 1330-1250 numaralı açmada yapılan çalışmalarda ise etrafı
düzensiz taşlarla örülen duvar ile sınırlandırılmış geç dönem kireç kuyusuna
rastlanılmıştır.
Calidarium bölümünde ise kuzey duvarını ortaya çıkarma amacıyla 13351250, 1340-1250 ve 1345-1250 numaralı açmalarda seviye inme çalışmalarına
başlanmıştır. Kuzey duvarda iki adet kapıya rastlanılmıştır. 1335-1250 numaralı açmada, 1. tabaka olarak değerlendirilen yüzey toprağından sonra, yoğun
olarak çıkan istiridye kabukları, 2. tabakaya geçişi sağlamıştır. Bu tabaka içerisinde ele geçen seramiklerin tarihlenmesi ile yapının işlevini kaybettikten
sonra M.S. 5. yüzyıldan itibaren çöplük olarak kullanılma savını desteklemiştir. Calidariumun kuzeyinde bulunan kapılar altında, kemer ile geçiş sağlana5
6
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rak kapı eşiklerinin ısıtıldığı görülmüştür. 3. tabakada, deniz seviyesinden
3.10 m. kotta kırık parça olarak, üzerinde [RICI] yazıtı bulunan mermer duvar
kaplaması ele geçmiştir.
Diğer bir çalışma ise önceki sezonlarda kısmen açılan piscinanın kuzeyinde, 1350-1250 ve 1355-1250 numaralı açmalarda seviye inme çalışmaları ile
sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalar esnasında, piscinanın kuzeybatısında,
yivli akantus yapraklı sütun başlığı ele geçmiştir. Bu sütun başlığı üst yapı
elemanları hakkında yorum yapmamıza büyük katkı sağlamıştır. Piscina bölümünün kuzey duvarında ise, kuzey mekâna geçişi sağlayan geniş bir kapı
ortaya çıkarılmıştır. 1350-1250 numaralı açmada piscinanın kuzeyinde yapılan
seviye inme çalışmaları sırasında yoğun şekilde irili ufaklı moloz taşlara ve
mimari parçalara rastlanılmıştır (Resim: 8). Mekânların mimari çizimleri yapılarak görsel kayıtları alındıktan sonra 11.09.2015 tarihinde Roma Hamamı
sektöründe kazı çalışmalarına son verilmiştir.

YAMAÇ HAMAMI
Ersin ÇELİKBAŞ
Halil ÖZKAN7
2015 kazı sezonunda hamamın giriş bölümünü ortaya çıkarmak amacı
ile 1515-1260 numaralı açmada kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Çalışmalar
neticesinde bu alanda, yapının vestibulum bölümününe rastlanmıştır. Vestibulum bölümüne ait koridorun batı kısmında düzensiz taşlarla oluşturulmuş
bir basamak bulunmuş olup, ayrıca bu koridorun geç dönemde bir duvar ile
kapatıldığı anlaşılmıştır. Vestibulum bölümünün zemini, mermer kaplama
olup oldukça iyi bir kondüsyona sahiptir. Ayrıca kazı çalışmaları sırasında
üst kotlarda güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan kısmen tahrip olmuş künklere rastlanılmıştır. Daha sonraki çalışmalar, 1510-1260 numaralı
açma alanına kaydırılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda vestibulum bölümünü sınırlandıran duvarın hemen alt kısmında su kanalına rastlanılmış7
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tır. Kanalın orta kısmında doğu-batı yönde uzanan bir oluk yer almaktadır.
Zemini taş döşeme şeklinde yapılmış olan kanalın üzerinde yer alan oluktan
akan suların kuzey-güney tarafında bulunan bölümlerden tahliye edilmekte
olduğu anlaşılmıştır. Kanalın güney tarafındaki bölümde amphoralar, servis
tabakları, kandiller, testiler, pişirme kapları, yonca ağızlı testiler gibi çeşitli
ürün yelpazesine sahip seramikler ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan seramiklerin tümü bu kontekste ait buluntulardır. Seramikler genel olarak M.S. 5.-7.
yüzyıla tarihlenmektedir. Bu seramiklerden yola çıkarak bu kanalın M.S. 5.
yüzyılda aktif olduğu öngörülebilir. Aynı zamanda kanalın zemininde bir altın sikke ele geçirilmiştir (Resim: 9). Kazı çalışmalarına 1505-1260 numaralı
açmada devam edilmiştir. Kazıda doğu-batı yönde uzanan tonozlu bir yapıya
sahip, hamamın ana tahliye kanalına rastlanılmıştır (Resim: 10). Kanalın tonozlu çatısı oldukça sağlam durumdadır. Doğu-batı yönde uzanan duvarın
güney kısmında üzeri blok taşlarla kapatılmış ve kenarları desteklenmiş atık
su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Bu kanalın hemen güneyinde yer alan bir diğer
kanal yapısına ait kesme taşlar, kanal işlevini yitirdikten sonra, ortaya çıkarılan diğer kanalın yapımında kullanılmıştır. 1500-1260 numaralı açmada kazı
çalışmalarına devam edilerek atık su kanalı ve tonozlu ana tahliye kanalının
doğu-batı yönde devamı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9).
Yamaç hamamında devam eden çalışmalar, kanalın devamının ortaya çıkarılması için 1495-1260 numaralı açmaya kaydırılmıştır (Resim: 10). Açmanın kuzey kısmında yapılan çalışmalarda doğu-batı yönde uzanan tonozlu
kanalın tamamı ortaya çıkarılmıştır. Bu kanal yapısının, doğu tarafında çok
küçük bir kısmı dışında tamamen sağlam olduğu tespit edilmiştir. Daha sonraki kazı çalışmalarında 1510-1260, 1505-1260, 1500-1260 ve 1495-1260 açmaları boyunca doğu-batı yönünde devam eden kanalın, 1495-1260 açmasında
‘’L’’ profili çizerek güney yöne doğru döndüğü tespit edilmiştir (Resim: 10).
Kanalın üzeri blok taşlarla kapatılmış olup; kanalın belli bir bölüme kadar
duvar örgüsünde bağlayıcı olarak harç kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Aynı
açmada, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan antik yolun üzerine geç dönemde yapıldığı anlaşılan, kuzey-güney yönünde uzanan kanalın devamı ortaya
çıkarılmıştır. 1495-1260 numaralı açmada kuzey-güney doğrultuda uzanan
antik yolun devamı ortaya çıkarılmıştır. Antik yolun belli bölümlerinde fonk-
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siyonel kabarmaların mevcut olduğu görülmüştür. Bu kabarmaların fonksiyonlarının anlaşılması amacına yönelik çalışmalar gelecek sezonlarda gerçekleştirilecektir (Resim:10). Sektörde yapılan çalışmalar arazinin eğiminden
dolayı basamaklı olarak seviye inme yapılmıştır.

AGORA ve DÜKKÂNLAR (SDJ 1)
Hasan Ertuğ ERGÜRER
İsmail AKKAŞ
Gözde ERGÜL8
Agora ve dükkânlar alanında 2015 kazı sezonu boyunca 1375-1340, 13601355, 1365-1355, 1370-1355, 1375-1355, 1380-1355, 1385-1355 numaralı açmalarda çalışılmıştır (Resim: 11). Alanda kazı çalışmaları öncesi ilkbaharda oluşan yoğun bitki temizliği yapıldıktan sonra, çalışılması planlanan, 1375-1340
numaralı açmada başlanan çalışmalarda, Bizans Dönemine tarihlenen bir oda
açığa çıkarılmıştır. Oda içerisinden depolama amaçlı kullanıldığı düşünülen
bir pithos ele geçirilmiştir. Açmanın güney sınırında seviye inme çalışmalarına devam edilmiş olup, renkli duvar sıva parçaları ve MS 5-6. yüzyıla tarihlenen seramik parçaları ele geçirilmiştir.
İkinci olarak, 2014 kazı sezonunda çalışılan, açmanın güney sınırı olan
doğu-batı doğrultulu geç dönem eklentili duvarın, güneyinde konumlandığı düşünülen yolun zeminini açığa çıkarma amacıyla 1360-1355, 1365-1355,
1370-1355, 1375-1355, 1380-1355, 1385-1355 numaralı açmalarında çalışılmıştır. Bu doğrultuda, güney kısımda zemin plakalarının takibi yapılmıştır (Resim: 11). Önceki kazı dönemlerinde ana yapının güneyinde çok iyi işçiliğe
sahip kesme taş blokların zemin kaplaması olarak kullanıldığı görülmüştü.
2015 sezonunda bu zeminin üzerine gelen ve muhtemel yola ait kaplamalar
açığa çıkartılmıştır. Güney bölümde diğer çalışmalarda ise, geç dönem duvarın kuzey ve güneyi açığa çıkarılmış ve doğu-batı doğrultulu geç dönem
eklentili duvarın üzerinde çift kapının eşiği olarak kullanılan bir bloğa ula8
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şılmıştır. Bu alanlarda zemin seviyesine yakın M.S. 5.- 6. yüzyıla tarihlenen
seramik parçaları ele geçirilmiştir. Alan genelinde detaylı temizlik çalışmaları
yapılarak, kış sezonunda karşılaşılabilecek tehlikelere karşı gerekli güvenlik
önlemleri alınarak çalışmalar sonlandırılmıştır.

GÜNEY NEKROPOL
Büşra Elif KASAPOĞLU
Faruk ÇANKAYA9
Parion güney nekropolünde, 2015 yılı kazı çalışmaları, nekropolün bugüne kadar açılan kuzey kısmının, batı uzantısının tamamen ortaya çıkarılması
amacıyla, alanın batısında yer alan; 1530-2295, 1530-2300, 1535-2295, 15352300, 1535-2305 ve 1525-2300 numaralı açmalarda gerçekleştirilmiştir (Resim:
12). 1530-2300 numaralı seviye inme çalışmalarına başlanmış; alanda parçalanarak dağılmış vaziyette üzerinde “Ailesi ve çocukları için yaptırılmış ve başkalarının mezara zarar vermesi halinde şehir veznesine ceza ödemesi” ifadesi yer alan ve
yazı tipine göre M.S. 2. yüzyıl sonu - 3. yüzyıl başına tarihlenen girlandlı bir
lahite ait tekne paçaları ele geçirilmiştir. Devam eden çalışmalarda, bu lahit
parçalarının 1525/1535-2300 numaralı açmaya doğru genişlediği görülmüştür. Aynı açmada, bir mezar steline ait olduğu düşünülen parçalar ile üstorta kısmında harçlı moloz taş dolgunun kullanıldığı, mermer ve kum taşı
bloklu basamaklardan oluşan, AM4 olarak numaralandırılan anıt mezar veya
lahit podyumu ve AM4’ ün doğusunda, üzerinde 11 kenet yeri bulunan üst
sırası tamamen kaldırılmış, üç basamaktan oluşan bir stel podyumu olduğu
düşünülen yapı belirlendi (Resim: 13). AM4’ ün güneyinde ve 1525/15302300 numaralı açmalar içerisinde, üzeri üç kumtaşı plaka ile kapatılmış, M201
olarak adlandırılan mezar açılmıştır. Mezar içerisinde, orta kısmı taşlı iki kolye ucu, uç kısmına bronz halka geçirilerek yapılmış küçük bir deniz kabuğundan oluşan bir diğer kolye ucu, aşırı korozyonlu bir bronz sikke, bir altın
küpe ve bir kandil ele geçmiştir. 1525/1530-2300 numaralı açmada 8.55- 6.27
9
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m. derinlikte, 11 adet korozyonlu bronz sikke, üzerinde akik taşından ayakta
duran giyimli bir kadın figürü yer alan altın bir yüzük, bir bronz halka yüzük
ile Hellenistik ve Roma dönemlerine ait seramik parçaları ve birkaç terrakotta
figürin parçası ele geçirilen diğer buluntulardır (Resim: 12).
Alanda çalışılan bir diğer açma olan 1535-2300 numaralı açmada yapılan
çalışmalarda, yukarıda bahsedilen stel podyumunun doğusunda, AM5 olarak numaralandırılan anıt mezar belirlenmiştir. Bu anıt mezarın batı tarafında, M193 olarak numaralandırılan kiremit mezar, kafatası ve gövde üst yarısı
aşırı tahrip olan yetişkin bireye ait iskelet ile kırık ve eksik parçalı iki cam
unguentarium ve aşırı korozyonlu bir bronz sikkeden oluşan ölü hediyeleri
ele geçmiştir. M193 kaldırıldıktan sonra AM5’in batısındaki çalışmalarda bir
tek kulplu testi ele geçmiştir.
Güney bölümde, 1535-2305 numaralı açmada başlanan çalışmalarda, kapağı olmayan L7 olarak numaralandırılan girlandlı bir lahit tespit edilmiştir.
Lahit teknesinin içi kapak seviyesine kadar moloz taş ve toprak dolu olan
mezarın iç kısmındaki bu dolgu kaldırıldığında, lahit teknesinin batı kısmına
üst ütse yığılmış ve aşırı tahrip olmuş, üç bireye ait kemiklerin olduğu gözlemlenmiştir. Bu kemiklerin alt kısmında M.S. 2. yüzyıla tarihlenen iki kandil,
eksik ve kırık parçalı bir unguentarium ve bir tek kulplu kaptan oluşan ölü
hediyeleri ele geçmiştir. L7 numaralı lahdin doğusunda tespit edilen tahrip
olmuş vaziyette olduğu belirlenen lahit podyumunun da bu mezara ait olduğu anlaşılmıştır.
Kuzey kısımdaki,1530-2295 numaralı açmada yapılan çalışmalarda 8 mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan, kiremitleri kısmen tahrip olmuş ve çocuk mezarı olduğu anlaşılan M196, içerisinde iki terrakotta figürine ait parçalar ile aşırı korozyonlu bir bronz sikke, bir kandil, kırık bir tek kulplu kap ve
çocuk oyuncağı olduğunu düşünülen bronz bir zil, bronz halka ve kurşun
saplı metal bir obje ele geçmiştir. Aynı açmada devam eden çalışmalarda tespit edilen M194 ise, bazıları kırık 9 unguentarium, 1 cam unguentarium ile kırık
ve eksik parçalı bir kandil den oluşan ölü hediyelerine sahiptir (Resim: 14).
Aynı gömü uygulamasına ve mezar tipine sahip olup, ahşap tabut mezar tipindeki M197 tarafından tahrip edilen M195 numaralı mezar içerisinden tek
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kulplu testi, kırık ve eksik parçalı unguentarium ve kemik obje parçaları ele geçirilmiştir. M197 numaralı mezarda ise, gövde üst yarısı aşırı tahrip olmuş ve
dağılmış bireye ait kemikler, 8’i sağlam, 5’i kırık-eksik parçalı pişmiş toprak
unguentarium, bir tek kulplu testi, kırık halde bir tabak, bir kandile ait parçalar, üç parça halinde kırık bir demir strigilis, raptiye boyutlarında 27 adet çivi
ve ahşap tabuta ait 18 adet çivi ele geçmiştir.
Açmanın güney yarısında “U” biçimli duvarın iç kısmında içbükey semerdam kiremit mezar tipinde çocuk mezarı M198’de, ahşap tabut içerisinde
yerleştirilen bireyin, etrafına yerleştirilmiş vaziyette tek kulplu testi, oturan
kadın figürini tipindeki biri sağlam, diğerleri ise tamamen deforme olmuş
birkaç pişmiş toprak figürin, bir bronz sikke ile kiremitlerin dışında bulunan
2 Eros ve kırık bir horoz figürininden oluşan ölü hediyeleri ele geçirilmiştir
(Resim: 14). Bu mezarın kuzeyinde, düz semerdam kiremit mezar tipindeki
M199’un mezar kiremitleri kırılıp içe çökmüş ve bu çökmeler iskelete baskı
yaparak mezarı tahrip etmiştir. Yine bu duvarın iç kısmında belirlenen, ahşap
tabut mezar tipinde, çocuk mezarı olan M202’de, ahşap tabut içerisinde birey,
bazıları aşırı tahrip olmuş, Herme, Eros, güvercin, togalı erkek ve bir meyveden oluşan pişmiş toprak figürinler ele geçirilmiştir (Resim: 14). Mezar içerisinde doğu kısımda bulunan sikke ve birkaç dişten, çocuk bireye ait iskeletin
baş kısmının kuzeyde olduğu ve dişler dışında kemiklerin tamamen eridiği
anlaşılmıştır. 1535-2295 numaralı açmada yapılan seviye inme çalışmalarında, ortaya çıkarılan M200’de, içe çökmüş mezar kiremitleri tarafından tamamı
tahrip olmuş bireyin sağ omuzunun yanında Geç Hellenistik Döneme ait iğ
gövdeli unguentarium, baş kısmında ise aşırı tahrip olmuş ve dağılmış vaziyette, taç olabileceğini düşündüğümüz imitasyon takıya ait parçalar ele geçirilmiştir (Resim: 14). Güney nekropolün batı kısmında yapılan bu çalışmalarda elde edilen verilerin nekropolün M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan
sürecini yansıtmasına karşın; batı kısımdaki verilerle M.S. 2. yüzyıl ile M.S.
3. yüzyılda anıt mezar-sunak ve üzerleri yazıtlı bezemeli lahitlerinde kullanıldığı zengin bir evreye daha sahip olduğunu da gözler önüne sermiştir. Bu
durum özellikle M.S. 3. yüzyıl verilerinin ulaşılabileceği batı kısımda çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini de göstermiştir.
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SONDAJ 8
Michael Deniz YILMAZ
Taş Kule Mevkii olarak bilinen alanda 2014 yılında sondaj açma olarak
3x3 m. ölçülerinde başlanan çalışmalar, mimari duvar örgüsü ile karşılaşılması sonucunda kent karolajına alınarak 1125-1340 numaralı açma olarak
anılmıştır (Resim: 15). 2014 yılında mimari duvar örgülerinin açma içerisinde
artması sonucunda yarım kalan açma 2015 yılında devam edilmesine karar
verilmiştir. Çalışmalar sonucunda 10 duvar, 1 kireç söndürme kuyusu ve 1
Bizans Dönemi caddesi bulunmuştur. Ayrıca alanda Bizans Dönemi ve Roma
Dönemine ait duvar kalıntılarına rastlanılmıştır.
Alanda yapılan çalışmalarda saptanan, 1. tabaka yapının kullanım evresi
ile birlikte akıntı kültürel buluntular içermektedir. Bu tabakanın buluntularının Hellenistik Dönem ile M.S. 10. yüzyıllar aralığında olduğu çıkan malzeme
gruplarından anlaşılmıştır. 2. tabaka ise, yapının kullanım evresi öncesi alanda bulunan kültürel dolguyu ifade etmekle birlikte yoğunluk olarak M.S. 2.-3.
yüzyıllara denk gelmektedir. 3. tabaka Roma Dönemi yapısının molozlarının
azaldığı ve daha az buluntu veren bir yapıdadır. 2. tabakada tespit edilen iki
adet duvarın Roma Dönemi bir yapıya ait olduğu ve 2. tabaka ile 3. tabaka içerisinden ele geçirilen, freskli sıva parçaları ve ele geçirilen diğer buluntulardan hareketle M.S. 1. yüzyılın sonu-M.S. 2. yüzyılın sonu arasına tarihlenen
bir Roma yapısı bulunduğu anlaşılmıştır. Başta duvar olarak nitelenen taşların ise, Bizans Dönemi sokağına ait olduğu anlaşılmıştır. Bu sokağın taşları
arasında bir sütun ve bir sütun başlığı bulunmaktadır. Sondaj 8 sektöründe
bulunan duvarların planı çıkarılmış ancak yapının işlevi konusunda bir yorum yapmak için çalışmaların devam etmesi gerekmektedir.

SU DEPOSU
Michael Deniz YILMAZ
Su deposunda yapının mimarisinin, iç mekânının ve işlevinin net olarak
anlaşılması için gerçekleştirilen çalışmalarda, yapı tabanına kadar kazılmış ve
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harçlı zemine ulaşılmıştır. Kazı dolgusu içerisindeki ele geçirilen moloz taşlar
arasında yapıya ait kalıntı gözlemlenmemiştir. Çalışmaların sonunda güvenlik tedbiri olarak yapının güneybatı köşesindeki tahrip olmuş olan kısmına
moloz taşlar ile harçsız olarak bir destek örülmüştür (Resim: 15). Yapının
kuzey duvarında bütün duvar katmanlarının kırılması ile açılmış yuvarlak
bir delik ve tabanda batı tarafta bir oluk yer almaktadır. Bu oluk yapıdan
dışarıya suyun aktarıldığı ve dışarıdan su künklerinin bağlandığı bağlantı
lülesinin (=calix) geçtiği oluktur. Calix yuvası yapının hem dışında hem de
içinde korunmuş olduğu görülmektedir. Yapının güney duvarında, doğu tarafında tabandan 2,70 m. yükseklikte bir adet tonoz biçimli açıklık mevcuttur.
Bu açıklığın yapıya suyun girişini sağlayan bölüm olduğu anlaşılmış olmakla
beraber yapıya suyun girişini ve yapıdan suyun tahliyesini sağlayan su kanalları/hatları korunmamıştır.

TÜMÜLÜS (?)
Kasım OYARÇİN
2014 yılı kazılarından sonra alanda, derinleşme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında ana kaya üzerine işlenmiş bir oyuk tespit edilmiştir. Bu oyuğun devan eden bölümlerinin ortaya çıkarılması için tümülüsü
kazarken uyguladığımız “çeyrek dilim tekniği” terk edilmiş ve alan dikdörtgen bir açmaya döndürülmüştür. Ana kayaya oyulmuş işlevi belli olmayan
oyuk kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmakta ve iki ucu kapalıdır. Bu
oyuğun batı tarafında ana kaya yüzeyi üç seviye olarak tıraşlanmış ve daha
düz bir yüzey oluşturulmuştur. Kayanın işlenmesi sonucunda ortada kalan
kısım bir platform gibi yüksekte bırakılmıştır. Oyuğun doğu tarafı ise çok
daha kaba bir şekilde işlenmiş ve yer yer ana kaya yüzeyine işlem yapılmadan bırakılmıştır (Resim: 15). Ana kaya üzerindeki oyuğun takibine yönelik
kazı çalışmaları esnasında oyuğun kuzeybatı ucunda M.Ö. 3. yüzyıla tarihli
amphora parçaları ele geçirilmiştir. 26.08.2015 tarihinde alandaki çalışmalara
son verilmesi ardından tümülüs olduğu veya olmadığı kesinlik kazanmayan
alanın dikenli tel örgü ile kapatılarak, 2016 kazı sezonunda çalışmalarına devam edilmesine ve sonlandırılmasına karar verilmiştir.
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TERMİK SANTRAL 1516 NUMARALI PARSEL
Kasım OYARÇİN
Latif ÖKSÜZ10
Kemer Köyü girişinde yer alan, termik santral 1516 numaralı parselde ilk
günlerde sondaj yapılacak alanlarda detaylı bitki temizliği yapılmıştır. Zamanı daha verimli kullanmak adına açmaların boyutu 3x3 m. olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 3x3 m. boyutlarında 14 açma kazılmıştır. Ana kayaya
kadar 80-100 cm. derinliğindeki bu açmalarda herhangi bir mimari kalıntı ile
karşılaşılmamıştır. Bununla birlikte kazı çalışmalarında 3 adet sikke, biri oldukça aşınmış, diğeri bir kuklaya ait 2 adet terracotta figürin parçasın ele geçirilmiştir. Çalışmalarda parsel sınırlarının hemen yakınında bulunan etütlük
mahiyetteki seramiklerde kazı evinde kayıt altına alınmıştır.

ARAZİ RESTORASYON VE KONSERVASYON UYGULAMALARI
Zafer KARAHAN11
Tiyatro: 2015 yılı kazı sezonu restorasyon ve konservasyon çalışmalarına
ilk olarak tiyatroda başlanmıştır. Yapı içinde genel ve detaylı temizlik yapılmıştır. Temizlik işleminin ardında keeping uygulamasına geçilmiştir. Orkestra bölümünden sonra sahne binası güneyinde pulpitumun üzerindeki kaplamalarda derz ve bordür uygulaması yapılmıştır. Son olarak, geçmiş yıllarda
yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılmış künklerin restorasyonu
yapılmıştır.
Agora ve Dükkânlar: Restorasyon ve konservasyon uygulanacak alanlarda
temizlik yapılmıştır. Bitki oluşumları temizlenmiş ve keeping uygulaması yapılmıştır.
Roma Hamamı: Havuz bölümünde restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanmıştır. Taban mermerleri için bordür uygulaması yapılmıştır.
10 Arkeolog Latif ÖKSÜZ, Mississippi State Universty, The Department of Antropology & Middle
Eastern Cultures, Mississippi/USA.
11 Restoratör Zafer KARAHAN.
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Daha sonra hamamın soyunma odası bölümüne geçilmiş ve bordür uygulaması yapılmıştır. Son olarak, soğuk su havuzunun olduğu bölümde ortaya
çıkarılan sıvalarda sağlamlaştırma uygulaması yapılmıştır.
Yamaç Hamamı: Restorasyon ve konservasyon uygulanacak alanlarda ilk
olarak duvarlarda ve nişlerde yerleşip gelişen bitkiler temizlenmiş, oturma
yerleri ve beden duvarlarında keeping uygulaması yapılmıştır. Tepidarium
bölümünde ve havuzlarda kapatma uygulaması yapılmıştır. Tepidarium bölümü ve apsisli havuz alanın tamamına jeotekstil serilmiştir.
Odeion: Çalışmalara ilk olarak caveada başlanmıştır. 2013 yılı kazı sezonu
içinde koruma amacı ile kapatılan orkestra 2015 yılı kazı sezonu içerisinde
bakım çalışmaları için yeniden açılmıştır. Daha sonra odeionun orkestrasında
kapatma uygulaması yapılmıştır.

LABORATUVAR KONSERVASYON UYGULAMALARI
Zeynep ARSLAN12
2015 yılı çalışmalarında ele geçirilen 357 bronz sikke ve 101 adet metal, 1
adet cam, 7 adet pişmiş toprak objenin belgeleme ve koruma onarım çalışmaları tamamlanmıştır.
Metal Objelerin Onarımı: Yüzeydeki toprak tabakası bisturi yardımı ile
alındıktan sonra, düşük devirde dişçi motoru kullanılarak bozulma buluntu
üzerinden uzaklaştırılmıştır. Paraloid B-48N demir yüzeyine uygulanarak atmosferle bağlantısı kesilmiştir.
Seramik Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Ele geçirilen pişmiş toprak buluntulardan tüm olanlar üzerindeki topraklar %50 alkol saf su
karışımı ile alınmıştır. Yumuşak kalker birikintileri ise mekânik olarak bisturi
ile yüzeyden uzaklaştırılmıştır.
Cam Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Kazılarda camlar genel olarak kırık halde ele geçirilmektedir. Camlar %50 alkol saf su karışımı
12 Konservatör Zeynep ARSLAN, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara/TÜRKİYE.
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kullanılarak topraklarından arındırılmıştır. Parça camlar Araldit 2020 kullanılarak yapıştırılmıştır.
Kemik Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Toprak tabakası ve
kalker mekânik olarak bisturi kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmıştır. Kemik objeleri nemden ve oksijenden korumak için Paraloid B-72 %3 oranında
çözdürülerek uygulanmıştır.

TEKNİK MİMARİ UYGULAMALARI
Ömer ÖZTÜRK13
Tiyatro: 2015 kazı çalışmaları sonrasında açığa çıkan yapının, plan ve kesitleri çizilerek rölevesi tamamlanmıştır. Sahne binasın da ileride yapılması
planlanan restorasyon çalışmasına zemin hazırlaması için kazıda çıkartılan
geison bloklarının 3D çizimleri yapılarak, bilgisayar ortamında reconstruction
çalışmalarına başlanmıştır.
Roma Hamamı: Calidarium ve praefernium bölümünün plan ve kesitleri çizilerek rölevesi tamamlanmış ve skechUp programında planı çıkartılan yapının
3D çizimi yapılmıştır.
Yamaç Hamamı: Apoditeriumun, yapının giriş kısmının ve ortaya çıkan kanal sisteminin plan ve kesitleri çizilerek rölöveleri tamamlanmış ve 3D çizimi
yapılmıştır.
Odeion: Analemma duvarı ve geç dönem duvarının plan ve kesitleri çizilerek rölöveleri tamamlanmıştır.
Agora ve Dükkânlar: Agora ve dükkânların kazı sezonu boyunca ortaya çıkartılan alanlarının plan ve kesitleri yapılarak rölövesi tamamlanmıştır.
Güney Nekropol: Kiremit mezarlar, tuğla örgülü mezarlar ve anıt mezarların çizimleri yapılıp deniz seviyeleri alınarak dijital ortam da Parion kent
planına aktarılarak güncellenmiştir.
13 Mimar Ömer ÖZTÜRK
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Resim 1: Tiyatro 2015 yılı çalışılan alanlar ve plan.

Resim 2: Proscaenium duvarı önünde kuzey – güney yönlü uzanan rigol (kanal) ve pulpituma (sahne) çıkış merdivenleri.
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Resim 3: Caveanın kuzey cephe duvarı üzerindeki gladyatör grafitileri ve güney postament.

Resim 4: Odeion 2015 yılı çalışılan alanlar ve plan.
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Resim 5: 2 numaralı çalışma alanı (1 numaralı tonoz) ve buluntuları.

Resim 6: Analemma duvarı ve dranaj kanalı.
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Resim 7: Roma Hamamı 2015 yılı çalışılan alanlar.

Resim 8: Piscina ile calidarium bölümü ve ele geçirilen buluntular
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Resim 9: Vestibulum bölümü doğu duvarı, atık su kanalları ve altın
sikke.

Resim 10:Yamaç Hamamı 2015 yılı çalışılan alanlar, plan ve ana
tahliye kanalı.
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Resim 11: Agora ve dükkânlar 2015 yılı çalışılan alanlar.

Resim 12: Güney nekropol 2015 yılı çalışma alanı, plan ve 1525/1530-2300 açma
buluntuları.
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Resim 13: 1525/1535-2300 numaralı açmada ele geçen lahit ve stel podyumu.

Resim 14: M-194, M-198, M-200 ve M-202 mezarlarına ait
buluntular

Resim 15: Sondaj 8, su deposu ve tümülüs (?)
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2015 yılının yaz döneminde Dülük Baba Tepesi`nin zirvesindeki arkeolojik
kazı ve restorasyon çalışmaları devam ettirilmiştir. Bu yıl ilk defa Gaziantep
yakınındaki Keber Tepe üzerinde yer almış olan Doliche antik kent alanında
da arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür1. Bu antik kent Doliche`nin ana
tanrısı olan Iuppiter Dolichenus`un anavatanı olarak ün kazanmıştır. Tanrının kutsal alanı Demir Çağından itibaren Dülük Baba Tepesi`nde varlığını
göstermiş olup, özellikle artık Iuppiter Dolichenus kültünün tüm Roma İm*
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paratorluğuna yayılım gösterdiği Roma döneminde büyük anlam kazanmıştır2.
A. DÜLÜK BABA TEPESI`NDE ARKEOLOJIK KAZI ÇALIŞMALARININ
SONUÇLARI
Arkeolojik kazı çalışmaları merkezi platonun ortasında yer alan Demir
Çağına ve Roma Dönemine ait kutsal alanın merkezinde yoğunluk kazanmıştır. Ayrıca Antik Dönem sonrasında Ortaçağda Kutsal Süleyman`ın kurmuş
olduğu manastırının yer aldığı, kutsal alanın giriş bölümünde de çalışmalar
ağırlık kazanmıştır (Plan: 1)3.
2

3
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Roma İmparatorluğu`nda Iuppiter Dolichenus Kültü için bkz.: M. A. Speidel, The Military Religion of Iuppiter Dolichenus, EPRO (Leiden 1982); M. Blömer – E. Winter (editör), Iuppiter Dolichenus. Vom Lokalkult zur Reichsreligion, ORA 8 (Tübingen 2012).
Dülük Baba Tepesi`nde şimdiye dek yürütülmüş çalışmalar için bkz.: F. Bulgan – A. SchütteMaischatz – E. Winter, Forschungen in Doliche 2001, KST 24/2, 2002, 197–208; H. Güllüce – A.
Schütte-Maischatz – E. Winter, Forschungen in Doliche 2002, KST 25/1, 2003, 29–40; H. Güllüce
– M. Blömer – E. Winter, Forschungen in Doliche 2003, KST 26/ 1, 2004, 53–62; M. Blömer –
E. Winter, Iupiter Dolichenus – Der Gott auf dem Stier. Ein orientalischer Kult und seine Ursprünge, AW 36/4, 2005, 79–85; M. Blömer – E. Winter, Doliche und das Heiligtum des Iupiter
Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi. 1. Vorbericht (2001–2003), IstMitt 55, 2005, 197–214; H.
Güllüce – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük
Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen in Doliche 2004, KST 27, 1, 2005, 105–116; F. Bulgan – M.
Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi
bei Doliche. Forschungen des Jahres 2005, KST 28/1, 2006, 247–258; M. Blömer – E. Winter, Der
Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum des Iupiter Dolichenus. 2. Vorbericht (2004–2005),
IstMitt 56, 2006, 185–205; M. Önal – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter
Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jahres 2006, KST 29, 2007,
371–384; E. Winter (editör), Patris Pantrophos Kommagene. Neue Funde und Forschungen
zwischen Taurus und Euphrat, AMS 60, (Bonn 2008) (bu kitapta Doliche/Dülük Baba Tepesi ile
ilgili makaleler E. Winter, A. Schachner, G. Heedemann, W. Oenbrink, M. Facella, C. Höpken, F.
Schimmer, M. Sieler); M. Facella – E. Winter, Neue Inschriften für Iupiter Dolichenus aus dem
östlichen Mittelmeerraum, in: E. Winter (Hrsg.), Vom Euphrat zum Bosporus. Kleinasien in der
Antike. Festschrift Schwertheim Bd. 1, AMS 65 (Bonn 2008) 217–228; M. Blömer – E. Winter, Das
Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen
des Jahres 2007, KST 30, 2009, 67–84; M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter
Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche – Forschungen des Jahres 2008, KST 31,
2010, 441–458; M. Blömer – E. Winter, Gaziantep´in antik dönem tanrıları - The Ancient Gods of
Gaziantep, Aktüel Arkeoloji Dergisi 13, 2010, 12–15; M. Blömer – E. Winter, Kült ve Arkeoloji.
Kutsal Bir Alan – Doliche, Aktüel Arkeoloji Dergisi 16, 2010, 86–93; T. Prinz – K. Krüger – B.
Lasar, High Resolution Remote Sensing and GIS-Techniques for Geobase Data Supporting Archaeological Surveys: A Case Study from Ancient Doliche, SE Turkey, Geoarchaeology 23, 2010,
355–374; M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük
Baba Tepesi bei Doliche – Forschungen des Jahres 2009, KST 32/1, 2010, 319–330; E. Winter

Merkezi Platonun Orta Bölümü
2006 yılından 2014 yılına dek merkezi platonun ortasından kuzeybatı alanında yaklaşık 1100 metrekarelik bir bölümde, Demir Çağına, Hellenistik Döneme ve de Roma Dönemine tarihlendirilen önemli kalıntılar kazı çalışmaları
esnasında ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde kutsal alanın şekillendirmesi hakkında önemli sorulara cevap bulunabilinmiştir. 2015 yılının
çalışmalarında ilk defa merkezi platonun güney alanı çalışmalarının ağırlık
noktasını kazanmıştır. Kutsal alanın bu yöndeki sınır bölgesini açıklığa ka(editör), Von Kummuh nach Telouch. Archäologische und historische Forschungen in Kommagene, Dolichener und Kommagenische Forschungen 4, AMS 64 (Bonn 2011) (bu kitapta Doliche/Dülük Baba Tepesi ile ilgili makaleler E. Winter, M. Blömer, A. Schachner, W. Oenbrink
– P. Borbone, E. Strothenke, C. Hoepken, M. Facella – M. Stanke, A. Collar M. Önal); E. Winter,
Jüpiter Dolichenus Kültü ve Doliche´nin Steli, ARULIS 1, 2011, 8–12; M. Blömer – E. Winter,
Die Grabungen auf dem Dülük Baba Tepesi bei Gaziantep 2010, KST 33/1, 2011, 205–219; M.
Blömer – E. Winter, Commagene. The Land of Gods between the Taurus and the Euphrates. An
Archaeological Guide, 2011, 267–285; C. Höpken, Les verreries du sanctuaire de Jupiter Dolichenus à Doliche (Turquie), issues d`une couche de destruction datée de 256 ap. J.-C., Bull. AFAV
2012, 37–39; M. Blömer – E. Winter, Demirin Yetiștiği Yer. Dülük Baba Tepesi Iuppiter Dolichenus Kutsal Alanı, Aktüel Arkeoloji 26, 2012, 82–85; E. Winter, Doliche. Eine kommagenische
Stadt und ihre Heiligtümer, in: J. Wagner (editör), Gottkönige am Euphrat. Neue Ausgrabungen
und Forschungen in Kommagene, 2. erweiterte Auflage (Mainz 2012) 151–160; M. Blömer – E.
Winter, Vom späthethitischen Heiligtum zum christlichen Kloster, Welt und Umwelt der Bibel,
4/2012, 60–61; M. Yoshida – E. Winter, An Approach to Sustainable Conservation and Care Concepts for Archaeological Sites in Dülük and on Dülük Baba Tepesi (Gaziantep), in: Proceedings
of the 5th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” (Istanbul, 22–25.11.2011), (Rom 2012) 269–273; M. Blömer – E.
Winter, Sanctuary and Monastery: „Where the iron was born“, in: Actual Archaeology 5, 2013,
22–24; M. Blömer – E Winter, 2011 Yılında Gaziantep`teki Dülük Baba Tepesi`nde Kazı Çalışmaları, KST 34, 2012, 361–368; E. Winter (editör), Kult und Herrschaft am Euphrat. Dolichener und
Kommagenische Forschung 6, AMS 72 (Bonn 2014) (ilgili makaleler M. Blömer, A. Schachner, W.
Messerschmidt, P. G. Borbone, B. Öğüt, C. Höpken, W. Oenbrink, E. Strothenke, M. Stanke, Z.
Simon, S. Haps); T. Prinz u. a. 2014, GeoArchaeology Web 2.0: Geospatial Information Services
Facilitate New Concepts of Web-Based Data Visualization Strategies in Archaeology – Two Case
Studies from Surveys in Sudan (Wadi) and Turkey (Doliche), Archaeological Discovery, 91–106,
M. Blömer – E. Winter, 2012 Yılında Gaziantep`teki Dülük Baba Tepesi`nde kazı çalışmaları, KST
35, 2013, 199–210; M. Blömer, Der Kult des Iuppiter Dolichenus und die Frage nach Kontinuität,
in: L. Picht u. a. (editör), The Limits of Change – Was ist der Wert der beständigen Dinge?
(Berlin 2015) 103-122; E. Winter, Die Forschungsstelle Asia Minor in Kommagene und Doliche
(1938–2014), in: Ü. Yalcin - H.-D. Bienert (editör), Anatolien. Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften (Bochum 2015)
247–261; M. Blömer, Religious Continuity? The Evidence from Doliche, in: A. Lichtenberger – R.
Raja – M. Blömer (eds.), Continuity, Discontinuity and Change. Afterlife and Transformation
of Near Eastern Religions in Hellenistic and Roman Times, Contextualizing the Sacred 4 (Turnhout 2015) 129 - 141; M. Blömer – E. Winter, Ein Gott im Blattkelch, Antike Welt 1, 2015, 5; D.
Çobanoğlu – M. Blömer – E. Winter, Doliche ve Dülük Baba Tepesi. Iuppiter Dolichenus´un
Anavatanı, Aktüel Arkeoloji 50, 2016, 88 – 99.
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vuşturabilmek için 2014 yılı çalışmalarında merkezi platonun güney yanındaki yamaca açılmış bir açma çalışması gerçekleştirilmiştir (Açma 14-16). Bu
çalışmalarda temenos duvarına ait iyi koruna gelmiş bir kesiti ve buna bitişik
yapılaşma açığa çıkarılabilinmiştir. Bu önemli bulgunun devamını inceleyebilmek için 2015 yılı çalışmalarında 14-16 açmasında kazı çalışmaları açmaya
yapılan kuzeye ve batıya genişletmelerle devam ettirilmiştir.
14-16 Açması
Geçmiş yılın açmasındaki Temenos duvar kalıntısının güney yanında yaklaşık 2,50 m.x4,50 m.lik bir alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür ki, temenos
duvarına ait temel alt kenarının yapısını açıklayabilmek hedef edinilmiştir
(Plan: 1, Resim: 1). Bu çalışmalar esnasında alanının kuzeydoğu köşesinde daire formuna sahip, moloz taşlarından ve kiremitlerden yapılmış, yaklaşık 0,80
m. çapına sahip bir fırın açığa çıkarılmıştır. Bu bulgunun etrafında kalker ve
kalker taşı kırıklarıyla yoğunlaşmış bir tabaka tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarının devamında anakayaya ulaşılmıştır. Burada görülen şudur ki temenos
duvarı tespit edilmiş bu anakaya üzerine oturtulmuştur.
15-04 Açması
Bu açma 14-16 açmasını 5x3 m. ebadında batıya doğru genişletmektedir
(Plan: 1). 0,50 m.lik bir derinlikten itibaren temenos duvarının üst kenarı tespit edilebilinmiştir. Bütün açma boyunda bu tespit yapılmış olup, batı profili
içine doğru devam ettiği ortaya konulabilinmiştir. Duvar burada koruna gelmiş olan azami 2,00 m.lik yüksekliğinde, dört yontma taş bloklarının üst üste
oturtulmasıyla açığa çıkarılabilinmiştir (Resim: 2). 14-04 açmasında tespit
edilmiş olunduğu gibi duvarın alt kenarında bir başka yontma taş blok sırası
burada da tespit edilmiştir. Böylelikle temenos duvarına yaklaşık 10 m.lik bir
uzunluğu açığa çıkarılmıştır.
15-03 Açması
5x5 m. ebadına sahip olan bu açma 14-16 açmasını kuzeye doğru geniş-
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letmektedir. Burada hedef edinilen Temenos duvarına bitişen ve 2014 yılının çalışmalarında 2,70 m.lik uzantısı ortaya konulabilinmiş, kuzey-güney
uzantılı duvarının takibini sağlamaktır. Bu çalışmalar esnasında duvarın 2,50
m.lik bir uzantıdan sonra doğu yönüne doğru bir kırılma yaparak, bir mekân
oluşturduğu tespit edilebilinmiştir (Resim: 3). Bu duvar 0,90 m. genişliğine
sahip olduğu ve azami 2,10 m. yüksekliğinde koruna gelmiş olduğu ortaya
konulabilinmiştir. Dört yontma taş blok katmanındaki yüksekliği keşfedilebilinmiştir. Üstteki iki blok katmanı düzenli olarak yapılmış bağlayıcı ve akan
blok olarak yerleştirilmiş olup, devam etmiş olması gereken katmanların da
bu şekilde yapılmış olması gerektiğini göstermektedir. Bunların altında iki
katman daha devamını göstermektedir. Bunlar öne ve arkaya doğru çıkıntılar
yapmaktadırlar ve temel yapısına ait olmaları gerekmektedir. Bunun altında
ise anakaya kendini göstermektedir.
Mekânın iç bölümünde Ortaçağa ait birden fazla dolgu katmanının altında
sıkıştırılmış kerpiçten yapılma iki tane taban katmanı gözlemlenmektedir.
Yontma taş bloğundan yapılma yapının kuzeybatı köşesine doğu yönelen
ve batıdan gelen 0,70 m. genişliğinde bir moloz taşı duvarı kendini göstermektedir. Tam olarak batı-doğu yönünde devam eden yontma taş blok duvarının hizasında takip etmekte olup, farklı bir yapıma sahip olmasına rağmen
yontma taş blok yapıyla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Takibini gerçekleştirmek için 15-04 açmasının kuzey kesitinden itibaren 1,50 m. genişliğinde
ve 5 m. uzunluğunda bir alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık
0,30 m.lik bir derinleşmeden sonra duvarın kalıntılarına rastlanılmıştır. Bu
duvarın güney yanında yaklaşık 1 m.lik bir derinliğe ulaşılabilinmiştir (Resim: 4). Yontma taş blok yapının kuzeybatı köşesinde açılmış sondajda duvarın alt yanına yaklaşık 1,50 m.lik derinlikte ulaşılmıştır. Duvarın nasıl bir
amaç için yapılmış oldugu henüz belli değildir. Demir Çağına ait katmanının
derinliğine oturtulmuştur. Bu ve yapı çukurunun içinden değişik Demir Çağına ait küçük buluntular gün ışığına çıkarılmış ve bunların arasında güzel
olan, küçük bir bronz geyik figürini de yer almaktadır (Resim: 5).
Bu yontma taş blok duvarının kuzeyindeki 15-03 açmasında bazalt plakalardan yapılma tabana ait küçük bir kesiti açığa çıkarılmıştır. Kuzeye doğru
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bu taban sonlanmakta olsa da, biraz daha yüksek bir seviyede kalmış, tek kalmış plakalar tespit edilmiş durumdadır. Bu da bu bazalt plaka tabanın kuzeye
doğru devam etmiş olduğunu göstermektedir.
Ön Plato Alanı
Geçmiş yılların kazı sezonlarında olduğu gibi, geniş kapsamlı Antik Dönem sonrası yapılaşmanın varlığından dolayı çalışmaların bir ağırlık noktasını kutsal alanının giriş bölümünü oluşturan ön plato alanı oluşturmuştur.
Bunun için kazı aktivitelerinin yoğunluğu bu alanın kuzeydoğu bölümünde
ağırlık kazanmıştır. Burada Bizans Dönemi manastırın yanı sıra Roma Dönemi kutsal alanı tesisatının varlığı yoğunluk kazanmaktadır.
15-02 Açması
Bu açma 17,5x5 m. büyüklüğüne sahip olup, kazı alanını doğu yönüne
doğru genişletmektedir. Genel olarak bu alanın, özellikle de kuzeye doğru
tahrip olmuş olduğu tespit edilmiştir. Burada İmparatorluk Döneminin temenos duvar kalıntıları ve Ortaçağ manastır yapılaşması dolaylı olarak varlıkları
ortaya konulmaktadır. Güney yarısında da sadece az sayıda yapılaşma kalıntıları tespit edilmiştir. Sadece doğu-batı yönlü takip eden moloz taşı duvarının
devamı takip edilebilinmiştir. Bu oldukça geç bir dönemde kurulmuş ve ön
platonun tüm kuzey kenarını çevrelemekte olup, kesintisiz bir şekilde açığa
çıkarılabilinmiştir (Resim: 6). Duvarın altındaki dolgu tabakasında büyük bir
olasılıkla in situ korunmuş olan büyük bir pithosa ait alt parçası bulunmuştur.
Bu pithos kalıntısı daha eski bir kullanım evresine ait olması gerekmektedir.
İç bölümleri taş ile kaplanmış olan, duvarın kuzey yanında yer alan iki tane
büyük çukur ise duvarın kullanım evresinden sonrasına tarihlendirilmelidir.
İmparatorluk Dönemine ait taban döşemesi oldukça iyi bir şekilde koruna
gelmiştir (Resim: 7). Kuzeyde 4,90 m. genişliğinde bir hatta, sınır eden batı
yanında da olduğu gibi, düzgün dörtgen formlu kalker taşı plakaları açığa
çıkarılmıştır. Bu taban bir avlu yapısına ait olmakta ve arka duvarı temenos
duvarını oluşturmaktadır. Kalker taşı tabanın önünde, biraz daha alçakta
kalan seviyede avlu tabanına ait poligonal formlu bazalt taşı plakaları yer
almaktadır. Bu taban döşemesi kısmen yerinden sökülmüş olup, kısmen de
manastır yapısının kullanım döneminde ise yenilenmiştir.
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Yoğun sayıdakı buluntular arasındaki devşirme olarak kullanılmış mimari parçaları Roma Dönemi kutsal alanının anlaşılması için büyük önem taşımaktadırlar. Bunun dışında Iuppiter Dolichenus`a adanmış Latince bir adak
yazıt buluntusu ve yine büyük bir olasılıkla Iuppiter Dolichenus`un olması
gereken bir bazalttan tanrı başı önemli, ilgi çekici buluntuları arasında yer
almaktadır (Resim: 8).
15-01 Açması
Ön platonun orta bölümü hakkında daha fazla bilgi kazanmak için 15x2
m. büyüklüğünde bir arama açması açılmıştır. Bu açma ön platonun kuzeydoğusunu ve güneydoğusunu birleştirmekte olup, bu çalışmalarda doğudan
batıya devam eden bir taş setine rastlanılmıştır. Bu set alanın kenarını yaklaşık 1 m. yüksekliği ile sınırlandırmaktadır (Plan: 1).
Güney kesitinde yaklaşık 0,50 m.lik yüksekliğindeki katman kaldırıldıktan sonra kötü koruna gelmiş bazalt taban döşemesi kendini göstermiştir. Bu
geçmiş yılın çalışmalarında, sınır eden 14-06 açmasında da bu taban kısmen
açılmıştır. Bu bazalt taşı taban döşemesi kuzeyde yer alan doğu-batı uzantılı
tek sıra halinde korunmuş olan yontma taş blok duvarının önünde sonlanmaktadır.
Açmanın kuzey kesitinde bambaşka bir yapılaşma durumu kendini öne
sürmüştür. Oldukça yoğun modern dolgu katmanlarının altında bütün alanda modern tahribatların varlığı tespit edilmiştir. Ama yine de in situ tespit
edilmiş kalker taşından taban döşemesine ait bölümler ve anakayaya işlenmiş, kuzeyden güneye devam eden büyük bir yapı bünyesine ait duvar kenarı tespit de edilmiştir (Resim: 9). Burası Dülük Baba Tepesi`nde dolgusunda
en çok mozaik parçalarını barından alan olarak kendini göstermiştir. Bu da bu
alanda kilisenin yer almış olma olasılığını oldukça yükseltmektedir.

B.

KEBER TEPESİ`NDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ KAZI ÇALIŞMALARI

2015 yılının kazı sezonunda ilk defa Doliche antik kentinin yer aldığı Keber
Tepe`de arkeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Alman Arkeoloji Kurumu
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(DFG) tarafından yeni onaylanmış ve desteklenen proje kapsamında Güneydoğu Anadolu`da kent ve kültürel ortamın gelişimi kapsamında araştırmalar
geliştirilecektir. Hellenistik-Roma Döneminin kentsel merkezleri, Suriye`de
de olduğu gibi, bu bölgede şimdiye dek yeterince incelenmemiştir. Doliche
bundan dolayı oldukça elverişli bir konumdadır. Burası bölgede diğer antik
kentlerinden farklı olarak, antik kalıntılar üzerine yeni bir yerleşim kurulmamış, arkeolojik çalışmaların gerçekleştirilebilinmesi için kolay ulaşıma sahip
ve gerçekleştirilmiş ön çalışmalardan dolayı varlığı keşfedilmiştir. Böylelikle
proje kapsamında Hellenistik Döneminden Haçlı Seferlerine kadar ki süreçteki kentin güvenilir bir resmini ve kültürü hakkında bilgi kazanma şansımız
olacaktır. Aynı zamanda Keber Tepe`de Palaeolitik Dönem yerleşkesi hakkında da incelemeler gerçekleştirilmiştir.

DOLICHE ANTIK KENT ALANINDA KAZI ÇALIŞMALARI:
GÜNEY YAMAÇTA İKAMET ALANI
2015 yılının çalışmalarının hedefinde antik kentin ikamet alanında ve antik nüfusunun günlük hayatı hakkında bilgi edinmek olmuştur. Bu amaç için
ise kent yamacının güney yanında kazı çalışmalarıyla başlanmıştır (Plan: 2).
Bu çalışmalardan gerçekleşmeden önce kazı yapılacak alanın tümü jeofizik
inceleme altına alınmıştır.
Yamaçta oldukça büyük bir meyil gözlemlenmektedir. Bundan dolayı
Antik Dönem ve Antik Dönem sonrasında yapılaşmalar teraslar halinde kurulmuştur. Yamacın üst yanının incelenmesi için 22x2 m. büyüklüğünde bir
açma açılmıştır (Plan: 3). Burada yapılaşmış iki terasın kesiti açığa çıkarılmıştır. Bu arama açmasında yaklaşık 20 m.lik bir aralıkta birbirine paralel açmayı
kesen antik atık su kanalının varlığı tespit edilmiştir.
Bunun dışında açmanın üst kesitinde Erken Bizans Dönemine tarihlendirilebilinen bir yapıya ait kalıntılar tespit edilebilinmiştir (Resim: 10). Buradaki duvar kalıntıları 1 m.lik yükseklikte koruna gelmiş ve devşirme ile
moloz taşlarından inşa edilmiştir. İki mekâna ait bölümler kesit halinde açığa
çıkarılmıştır. İçerisinde yoğun çatı kiremiti barındırmış olan güçlü bir yangın
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tabakası yapının burada çıkmış olan bir yangının neticesinde yok olduğunu
kanıtlamaktadır. Buranın keramik buluntuları bu tahribatın tarihlendirmesini
M.S. 6.-7. yüzyıl olarak tespit etmiştir. Buranın tabanı sıkıştırılmış kerpiçten
yapılmıştır. Bu tabanın üzerinde ve içinde yaklaşık 150 adet demir obje tespit
edilmiştir. Bunların arasında kilitler, anahtarlar, aletler, silah parçaları, çiviler
ve kaplama parçaları da bulunmuştur.
Bu arama açmasının alt yanında bir başka alanda da kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu açma yaklaşık 110 metrekarelik bir alanı içermektedir
(Plan: 3). Buradaki çalışma esnasında görkemli bir villaya ait olması gereken
oldukça güzel bir mozaik tabanı kısmen açığa çıkarılmıştır. Kuzeyde dar bir
mekân tespit edilmiştir ki, bu güneye doğru bir yontma taş blok duvarı ile
sınırlanırılmaktadır (Resim: 11). Kuzeye doğru – yamaca karşı – bu duvar
anakayadan işlenmiştir. Mekânın orta bölümünde dolgusuz, yaklaşık 6 m.
derinliğine sahip bir su sarnıcı yer almaktadır. Mekânının tabanında ise 25
taneden fazla yapı bloğu yıkılması sonucunda dağılmıştır. Bunlar büyük bir
olasılıkla bir deprem sonucunda böyle bir yığılmaya sebep olmuşlardır. Bu
deprem ise bütün yapıyı tahrip etmiştir. Su sarnıcının doğusunda mekânı
doğu yanından sınırlayan bir duvar yer almaktaydı. Bu duvar büyük bir olasılıkla bir kaçak kazı denemesi esnasında büyük bir bölümü tahrip edilmiştir.
Duvarın arkasında yer alan mekânın taban mozaiğinin de neredeyse tamamı
tahrip edilmiştir.
Koridorun güneyinde en az 10x10 m. büyüklüğünde bir alan devam etmektedir. Burasının tüm tabanı yüksek kaliteye sahip bir mozaik taban ile kaplıdır (Resim: 12). Burası dörtgen bölmeler halinde şekillendirilmiş ve bunların
tabanları değişik geometrik motiflerle bezenmiştir. Bu mozaik, Antakya`nın
M.S. geç 4. yüzyılına ait mozaikleri ile benzerlik göstermektedir. Bu mekânın
kuzeyi ve güneyi sütun sırasıyla sınırlandırılmıştır. Kuzey yanında stylobat
ve sütunlara ait dört kaide açığa çıkarılmıştır (Resim: 13). Buna ait iki sütun
ve iki arşitrav bloğu da yıkılma halinde bulunmuştur. Sütun başlıklarından
sadece bir tanesi iyi bir durumdadır. Lakin bunun dışında birçok sayıda sütun başlık parçaları da bulunmuştur. Güneyde stylobat sadece kısmen koruna
gelmiştir. Sadece bir tane kaide daha in situ durmaktadır. Güneye doğru ya-
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macın aşağı doğru uzantısında yer almaktadır. Bundan dolayı taban katmanı aşağı doğru inildikçe azalmaktadır. Bunun dışında güneye doğru mozaik
tabanı daha da kötü koruna gelmiş olduğu gözlemlenmektedir. Bu bölümde
özellikle ağaç veya bitki kökleri mozaik tabana büyük tahribatlara neden olmuştur. Açmanın en güney yanında, sütun sıralamasının ardında bir başka
dar yapılı mekânın varlığı daha tespit edilmiştir. Bu mekânın tabanı da geometrik motifli bir mozaiğe sahipti ki, günümüze pek fazla kalıntısı ulaşamamıştır. Bu mozaik tabanının altında daha eski bir tabana ait harç kalıntısının
varlığı tespit edilmiştir. Burada da değişik drenaj kanalları bulunmuştur.

“ŞARKLI MAĞARA`DA” PALAEOLİTİK KAZI ÇALIŞMALARI
Keber Tepe`nin batı yanında oldukça büyük bir kaya çatısının altında
1940`lı yıllarda Enver Bostancı`nın başkanlığında kısmen birçok yüzbin yıllık
geçmişi olan, birçok aleti gün ışığına çıkarmıştır. E. Bostancı`nın sonuçlarını
güçlendirmek amacıyla 2015 yılı kazı sezonunda Şarklı Mağara`da yeni bir
kazı projesi başlatılmıştır.
Toplam bu alanda iki açmada çalışılmıştır. 15-01 ve 15-05 açmaları ve her
biri çalışmalar esnasında genişletilmiştir. Böylelikle çalışmaların sonunda bu
alanda toplam 62 metrekarelik bir bölüm incelenmiştir.
Oldukça heybetli bir modern dolgu katmanının altında tarihi bulgu kalıntıları bulunmuş ve bunların arasında Ortaçağa tarihlenen bir yapıya ait bir
moloz taş duvarı, bir kireç ocağı ve bir tane depo çukuru bulunmuştur. Anakaya duvarında Roma Döneminde yapılmış kaya kesme izleri görülmektedir. Kaya kesme işlemlerinden geri kalan yaklaşık 2 m. kalınlığında bir kalker
kum ve kalker taşı kırıkları dolu tabakadır. Bu katmanın altında kayadan kırılıp düşmüş olan oldukça büyük kaya parçaları mevcuttur. Bu kaya parçaları
tarihi ve tarih öncesi kültür katmanları birbirinden ayırmaktadır.
2015 kazı sezonunun çalışmaları esnasında Paleolitik Döneme ait eserler
bulunamamış olsa bile, yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilmiş birçok eser sayesinde Palaeolitikin bütün dönemlerini tespit etmeye yardımcı
olmuştur. Buluntulara göre ağırlık noktasını Eski ve Orta Paleolitik evreleri
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kanıtlanabilinmektedir. Daha geç evreler de tespit edilmiş olsa da çok yoğun
buluntularla kendini göstermemektedir. Buluntulara göre Şarklı Mağara`nın
kullanımı M.Ö. 500.000 - 300.000 yılları arasına kesin tarihlendirilebilinir.
Bu çalışmalara paralel olarak Çimşit Tepe`nin de Palaeolitik Dönemi bir
atölye olduğu tespit edilmiştir. Burada da Palaeolitik Döneminin bütün evreleri geçirilmiş olduğu görülmekte olup, Eski ve Orta Palaeolitik Dönem daha
büyük ağırlık kazanmaktadır. Burası oldukça büyük bir önem taşıyacak bir
Palaeolitik Dönem araştırma bölgesi olacaktır; çünkü ikamet yerinin (Şarklı
Mağara) ve atölyenin (Çimşit Tepe) bu kadar birbirine yakın tespit edilebilen yerler nadir bilinmektedir. Kendini şimdiye dek göstermiş olduğu büyük
potansiyelinden dolayı Doliche`deki insanlığın tarihi için oldukça büyük bir
önem taşıyan buradaki araştırmaların devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

SONUÇ VE PERSPEKTIFLER
2015 yılı kazı döneminin çalışmalarının sonuçları Dülük Baba Tepesi`nin
farklı bir şekillenmesi ve gelişimini ortaya koymaktadır. Burada yer alan
kutsal alanın giriş alanının yapılaşması, manastırı ve ayrıca merkezi kutsal alanının güney sınırındaki İmparatorluk Dönemi şekillenmesi hakkında
daha ayrıntılı ve önemli bilgilere ulaşılabilinmiştir. Genel olarak Dülük Baba
Tepesi`nde yapılan çalışmalar öneminin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalısmalarla alanın Antik ve Bizans Dönemi dini tarihi hakkındaki
önemi belirginleşmektedir.
Dülük Baba Tepesi`ndeki çalışmalara paralel olarak başlatılmış olunan
Keber Tepe`deki kazı çalışmaları da büyük başarıları ortaya koymuştur. Geç
Antik Döneme ait gösterişli bir yapı kompleksinin sütunlu avlu ve yüksek
kaliteli mozaik taban bulguların keşfi oldukça büyük önem taşımaktadır.
Bunların yanı sıra sade ev, ara sokak ve su kanallarına ait kalıntılar da açığa
çıkarılmıştır. Bunlar ise buranın antik halkının günlük yaşamı ve kentin organizasyonu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Önümüzdeki yılda Dülük Baba Tepesi`nde ve Keber Tepe`de devam et-
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tirilecek ki, Dülük Baba Tepesi`nde sadece manastır bölümünde yapılacak
kazı çalışmaları daha detaylı bilgilere yönlendirecektir. Ayrıca gerçekleştirilen bütün bu çalışmalara paralel olarak elde edilen bütün sonuçların yayına
hazırlanması ve turistik amaçlı kullanım konseptlerinin hazırlama çalışmaları
da yürütülmektedir. Gelecekteki kazı çalışmalarının ağırlık noktasını Keber
Tepe`deki kazı alanı oluşturacaktır. Burada ikamet alanındaki kazı çalışmaları devam ettirilecektir. Böylelikle ilk yılın çalışmalarında açığa çıkarılmış sıra
dışı bulgu ve buluntularının devamı ortaya konularak daha ayrıntılı sonuçlara varılması hedef edinilmektedir. Ayrıca antik kentin agorasında da kazı
çalışmalarının başlatılması hedef edinilmektedir. Bunun dışında Paleolitik
evrelerinin görüldüğü alanda da kazı ve inceleme çalışmaları ayrı bir proje
kapsamında devam ettirilecektir.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi`nin yakınındaki Doliche antik kent kazılarının Türkiye`nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde Zeugma antik kent
kazılarının yanında da ileriki dönemde büyük önem taşıyacak bir arkeolojik
kazı projesine haline gelmesi ümit edilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında
bilimsel açıdan sıra dışı öneme sahip sonuçlarının yanı sıra, Doliche`nin büyük öneme sahip olacak bir turistik hedef noktası haline geleceği ve Gaziantep Bölgesi‘nin kültürel gelişmesi için de büyük bir rol oyanayacağı görülmektedir.
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KASTABALA
KAZI ÇALIŞMALARI 2015
Turgut Haci ZEYREK*
Ali Nadir ZEYREK

Kent Osmaniye kent merkezinin 25 km. kuzey-kuzeybatısında yer alan bir
vadide gelişir. Ceyhan Nehri (Pyramos) ise kentin yaklaşık 3 km. kuzeyinden
akar. Kentin sınırlarının güneyde Ceyhan Nehri, kuzeyde Karatepe, batıda
Kırmıtlı Kuş Cenneti arasında genişleyen verimli ovayı kapsadığı 2009 yılında başlayan ve halen devam eden bilimsel kazı ve araştırma çalışmaları ile
belgelenmiştir1.
Avrupa’nın farklı ülkelerinden Anadolu’ya gelerek Anadolu’nun farklı
bölgelerinde araştırmalar gerçekleştiren gezginler 1875 yılından itibaren bu
kent ile de yakından ilgilenmiştir. Kentin geliştiği vadi ve yakın çevresindeki
yazıtları, kentte yüzeyde görülebilen arkeolojik kalıntıları belgelemiştir. Söz
konusu yazıtların bazılarında okunan Hierapolis/Hieropolis isimleri antik
yazılı kaynaklarda adı geçen Kastabala/Hierapolis/Hieropolis kentinin bu*
1

Prof. Dr. Turgut Hacı ZEYREK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, TR–61080 Trabzon/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Ali Nadir ZEYREK, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/TÜRKİYE.
Kastabala antik kentinde geliştirdiği araştırma projesi ile kentin arkeolojisi hakkında eksik bilgileri tamamlayıcı nitelikte özgün sonuçlar ortaya koymaktadır.
Kastabala antik kentinde kazı ve temizlik çalışmaları Bakanlar Kurulunun 17/12/2012 Tarihli ve
2012/4077 Sayılı Kararlı İzini ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi adına sürdürülmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Süleyman Baykal’a ve Üniversite Senatosu üyelerine, Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Mevhibe A. Çoşar’a, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün Sayın yetkililerine, Osmaniye Valisi Sayın Kerem Al’a, Osmaniye İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Yanık’a, Aslantaş Baraj Müdürü Sayın Adnan Can’a ve
Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet Bozkurt’a, Osmaniye il Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne,
Müze Müdürü Sayın Nalan Yastı’ya, arazi çalışmalarımıza özveriyle yapıcı katkılarını esirgemeyen, hatta mahallinde kazı işi için işçi temin edemeyince kazma işini özveriyle bizzat gerçekleştiren ekip üyelerimiz Arkeolog Suat Öztabak ve Arkeolog Murat Sima’ya teşekkürü borç biliriz.
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rada lokalize edilmek istenmesinde etkili olmuştur. Ancak Kentte ilk bilimsel
kazı çalışmalarımızı Bakanlar Kurulu Kararlı izinle 2009 yılında başlattığımız
ve halen öngörülen programımıza uygun biçimde her yıl gerçekleştirdiğimiz
sistemli kazı ve araştırma çalışmalarımızda bu fikri somut biçimde kanıtlayacak herhangi bir bulgu ve buluntu henüz ele geçmemiştir.
2015 kazı ve araştırma sezonunda Kastabala’da öncelikli olarak antik kentin sayısal planının çıkarılmasına yönelik çalışmalarına, antik kentin cadde
sokak sistemi, yüzeyde görülen mimariye ait bulgu ve buluntuların belgelenmesi, kültür tabakalarının stratigrafi tespiti, insan ve doğa kaynaklı tahribata
karşı basit koruma önlemleri, mülkiyet sorunu çözümü işleri ile birlikte devam edilmiştir.
Kastabala kentinde 2009-2015 yıllarında sürdürülen bilimsel kazı ve sondaj
ile yüzey araştırmalarından elde edilen buluntular, Kilikia Bölgesi’nin farklı
merkezlerinde sürdürülen kazı çalışmalarından bulgular ile yakın benzerliklere sahiptir. İlk stratigrafi tespitleri, kentin bölgedeki diğer merkezler ile
ortak bir tarihi ve kaderi paylaştığını belgelemiştir. Ancak kentin genişlediği
alanda, tarımsal faaliyetlerin ve özellikle modern tarım aletlerinin meydana
getirdiği tahribat ve kültür tabakası erozyonu, geniş bir alanda kültür tabakasının tümüyle yok edildiği tespit edilmiştir. Kentte İ.Ö. 1. binyılın ikinci yarısından sonuna kadar tarihlenen buluntuların sayıca az olması rastlantı olarak
değerlendirilmektedir. Attika kökenli siyah firnisli keramik parçaları kentin
Ege dünyası ile bağlantısını işaret etmektedir. Kentin siyasi yaşamında köklü
bir değişimden çok ticarete dayalı bir ilişkinin varlığını belgelemektedir. Sondajlarda Hellenistik mimariye ait bulgular ile keramik parçalarının yoğunlaştığı tabaka üzerinde İ.S. 2. yy. evresi somut biçimde tarihlenmektedir. Mevcut
bulgular kazı çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde yerleşim tarihi konusunda eksik halkaları tamamlayıcı sonuçlara ulaşılacağını vaat etmektedir.
Yazılı kaynaklarda kent ile bağlantısı henüz somut biçimde belgelenemese
de Eski Çağ Tarihi araştırmacılarınca adına ilk kez Büyük İskender’in doğu
seferi sırasında Issos’ta Antiochos Epiphanes (M.Ö. 175-164) ile karşılaşmasından söz edilen kaynaklarda rastlanan “Kastabala” kent ismi kazı ve araştırma çalışmalarımızı sürdürdüğümüz antik kent ile bağlantı kurulmak isten-
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mektedir. Bu kaynaklarda kentten Oppidum Castabalum adıyla söz edildiği
tespit edilmiştir. M.Ö. 175-164’ten Valerianus Dönemine kadar (M.S. 253-260)
yazılı kaynaklarda Hieropolis ad Pyramos ve Hieropolis Castabala adıyla söz
edildiğini de görmekteyiz.
Kastabala ören yerinde yüzeyde görülen kalıntılar ve stratigrafi sondaj kazısı gerçekleştirilen alanlardan elde edilen bulgu ve buluntular Roma İmparatorluk Dönemi, Geç Roma ve Ortaçağa tarihlenmektedir. Arkeolojik küçük
buluntular ise en erken Geç Neolitik/Erken Kalkolitik dönemlerine tarihlenmektedir. Batı yönünde sit alanı dışında devam ettiği kanaati veren ve M.S.
200 yılları civarında inşa edilmiş olan 300 metre uzunluğundaki sütunlu caddenin mimarisi sondaj alanlarındaki tespitler yardımıyla tanımlanabilmektedir.
Kentin sütunlu caddesinin mimarisi Anazarbos, Soli-Pompeopolis ve
Uzuncaburç (Diocaesarea ?) caddeleri ile yakın benzerliklere sahiptir. Cadde
boyunca sıralandığı düşünülen yazıtlı postamentler cadde boyunca heykeller
ile donatıldığı kanaati vermektedir.
Kayalık doğal yükseltiler kentin geliştiği vadinin kuzeyinde yerleşmenin
doğal sınırını oluşturmuştur. Kentin kuzeybatısında, kalenin kuzeydoğu eteğinde kayaya açılan geçit, batı ile doğu konut alanlarını birbirine bağlamaktadır.
Kentin tiyatrosu iki katlı caveaya sahiptir. İkinci kat oturma sıraları büyük
ölçüde tahrip olmuştur, ancak birinci kat oturma sıraları iyi durumda korunmuştur. Sahne binasını süsleyen friz bloklarında komedi maskları kabartma
olarak işlenmiştir.
Erozyon nedeniyle yapıların ve yerleşimin zarar görmemesi için vadi yamaçlarında teraslama yapıldığı tespit edilmiştir. Anıtsal resmi ve dinsel yapıların ve sivil mimari unsurlar ise bu teraslarda inşa edilmiştir.
Kentteki çok sayıda sarnıç ve kuyular, su kaynağı her ne kadar kent yakınından geçse de taşıma sorununa çözüm olarak inşa edildiklerini belgelemektedir.
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Erken Hıristiyanlık Döneminde ise kent bu kez Hıristiyanlık için önemli
bir merkez olmuştur. Vadinin kuzey yamacında kale tepesinin eteğinde ve
diğeri ise Kastabala Vadisi’nin güney batısında M.S. 5. yüzyılda inşa edilen
iki kilise bu fikri belgelemektedir. Her iki kilise de Suriye bölgesinde yaygın
uygulanan polygonal apsisli ve üç nefli bazilikal plana sahiptir. Bunların inşasında M.S. 3. yüzyıla tarihlenen anıtsal Roma Dönemi yapılarına ait bezemeli bloklar kullanılmıştır. Ancak bu blokların ait olduğu yapılar henüz tespit
edilememiştir.
Kuzey kilisenin kuzeybatı bölgesinde güvenlik kamerası ve ören yeri gece
bekçisine rağmen alana nakledilen ekskavatör marifetiyle kaçak kazı teşebbüsünde bulunulmuştur. Kastabala antik kenti 2015 kazı ve araştırma programı
kapsamında vadininin kuzey, güney ve doğu yamaçlarının yüksek bölgelerinde, kayalık yüzeylerde, bu yamaçlarını tepelerinde ve vadinin batısında
ise Kastabala ovasında nekropol alanları genişlemektedir. Bu nekropoller tipolojik anlamda zengin çeşitlilik göstermektedir. Yazıtlar yardımıyla bu mezarların M.S. 1. yüzyıl ile M.S. 5. yüzyıl arası dönemde kullanıldığını ortaya
koymuştur.
I- ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR
2015 yılı kazı çalışmaları kapsamında rekonstrüksiyonu yapılabilecek nitelikteki yapılardan mimari kesit alınarak belgeleme çalışmaları gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Ancak henüz yeni başlamış olan, beşinci kazı sezonunu
tamamlanan çalışmalar kapsamındaki Kastabala’da tespit edilen yapılarda
tam rekonstrüksiyonlarını yapmaya yeterli somut bulgu ve buluntu henüz
elde edilememiştir. Antik kentte mevcut arkeolojik buluntular yardımıyla
çevre düzeni, koruma, ileriye dönük restorasyon ve konservasyona hazırlık
çalışmaları amaçlı ön büro çalışmaları ve alan çalışmaları başlatılmıştır.
Antik kentin ören yeri statüsüne kavuşturulabilmesi için şart olan kazı
sonuçlarını da içeren Kastabala Çevre Düzenleme Projesi’nin hazırlanması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür varlıkları ve Müzeler Genel
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Müdürlüğü’nün uygun görüşü ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun onayına ihtiyaç vardır. Kastabala’nın ören yeri statüsüne kavuşturulabilmesi için şart olan söz konusu proje ile antik kent yeniden hayat bulacak ve yeni ziyaretçilerine hizmet vermeye başlayacaktır. Bu bağlamda ören
yeri giriş binası, (gişe), müze-depo, bilgilendirme merkezi, kafeterya, seyir
terasları, kent içerisindeki gezi güzergahları (kısa, orta ve uzun tur), dinlenme
alanları ile kalıcı kazı evi inşa edilecektir. Kazı evi ve diğer inşai faaliyetlerin
yatırım programına alınmasına ihtiyaç vardır. Ören yeri için hizmet verecek
olan müze-depo binası, gişe, tuvaletler ve turnike yapısına ihtiyaç vardır.
Kastabala ören yeri çevre düzenlemesi projesi kapsamında planlanması arzu
edilen kazı evi için yetkili makamların destek ve delaletlerine ihtiyaç vardır.
Bu sayede Kastabala antik kenti hak ettiği ören yeri statüsüne en kısa sürede
kavuşabilecektir.
Kent yapıları Kastabala Vadisi içerisinde toplanmış olması, çevreye fazla
yayılmamış olması nedeniyle kenti kolayca gezmek, tüm yapılara ulaşmak
mümkündür (Resim: 2). Ören yeri karşılama merkezinden vadinin kuzey yamacına ayrılan yol ile antik kentin sütunlu caddesi, kuzey kilisesi, kale, konut alanları, kuzey yamaçtaki kaya mezarları, doğu tapınak terası (uzun tur)
ve vadinin güney batısındaki güney kilise, vadinin doğu bölgesinde kuzey
yamaca dayalı inşa edilmiş caveası ile tiyatro ve ona paralel konumda güney
yamaç eteğinde inşa edilmiş hamamı (kısa tur) içeren güzergâhlar ziyaretçilere önerilebilir. Ancak söz konusu her iki güzergâhta da mülkiyet sorunu söz
konusudur. Önerilen güzergâhlardaki şahıslara ait parsellerin kamulaştırma
sorununun sonuçlandırılmasının beklenmesini gerektirmektedir.
II- BELGELEME ÇALIŞMALARI
Kastabala antik kentinde 2009, 2011-2015 yıllarında sürdürülen stratigrafi
tespiti amaçlı sondaj kazıları, bitki temizliği ve koruma amaçlı sürdürülen
çalışmalar doğu tapınak terasında, vadinin kuzey yamacında kale tepesi eteğindeki tonozlu terasta, tiyatroda, nekropol alanlarındaki anıt mezarlarda, tiyatronun sahne binası ve paradosların çevresinde, kuzey ve güney kiliselerde,
güney kilisenin yakınlarındaki fonksiyonu henüz belirlenemeyen, ancak bir
sarnıç olabileceği kanaati veren yapıda yoğunlaşmıştır.
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2009-2015 kazı çalışmalarından elde edilen bulgu ve buluntular bir doktora tezi çalışmasına konu seçilmiş olup, söz konusu tez şu anda jüri değerlendirmesi aşamasındadır.
III- EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek’in 2009-2015 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmalarının esasını adak stelleri ve onurlandırma heykellerine ait kaideler
üzerindeki yazıtların incelenmesi oluşturmuştur (Resim: 3). Bunda da farklı
sınıftan vatandaşların kentteki kamusal alanda ön plana çıkarılmış olmaları
dikkat çekmiştir.
Değerlendirmeye/incelemeye konu yazıtlı blokların ve/ yazıtlı blok parçalarının tümü Kastabala’da ören yeri bekçi kulübesi yanında koruma altına
alınmış eserlerdir. Bunlar toplam 28 adettir. İncelenen eserlerin tümü Roma
İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir. Bunlardan bazıları Roma Erken
İmparatorluk Dönemine tarihlense de çoğu M.S. 2.-3. yüzyıla tarihlenmektedir. Bir kaçı ise imparator unvanları sayesinde kesin tarihlenebilmektedir.
Yazıtlar Grekçedir, metinlerde ise bilinguel/çift dil (Grekçe ve Latince)
kullanıldığı görülmektedir. Metinlerde adı geçen şahısların çoğu Grek ismine sahiptir, bunun yanı sıra Latin kökenli isimlerde okunmaktadır. Yazıtlar
Hierapolis-Kastabala’nın politik ve sosyal yaşamı hakkında fikir vermektedir.
Yazıtlar sayesinde bazı dinsel ve kamusal memuriyetlerin varlığını, atletik ve
kültürel yarışların gerçekleştirildiğini ve kentte tapınım gören kültlerin varlığını tespit etmekteyiz.
IV- KORUMA UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Propylon (?) - anıt mezar (?) – nymphaeum (?)
İnsanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarının korunması evrensel bir
konudur. Korumanın temel sorunu ise neyin, nasıl ve kimin tarafından korunacağının bilinmesinde saklıdır. Korumaya konu olan çalışmalar ve incelemeler/analizler bu konulara tam ve doğru cevaplar bulunabildiği ölçüde
başarıya ulaşmaya yardımcı olurlar.
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Tarihi / arkeolojik / müze alan ve mekânlarında uygulanan teknik incelemelerin tümü, hem yapılarda kullanılan taşınabilir/taşınmaz malzemelerin
bir bütün olarak doğru değerlendirilip belgelenmesi, hem de onarım ve koruma uygulamalarında seçilecek onarım malzemeleri ve yöntemlerinin belirlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Kastabala antik kentinde 2009 yılında başlayan, 2011 yılından itibaren sistemli biçimde (2011-2014) her yıl devam eden sondaj kazılarının sürdürüldüğü çalışma alanlarımızda her yıl olduğu gibi 2015 yılında da Yrd. Doç. Dr.
Nida Naycı denetiminde Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Mimarlık Bölümü öğrencileri Yemliha Güngör ve Nihari Şen tarafından koruma
amaçlı ve rölöve / restitüsyon- konservasyona hazırlık çalışmaları kapsamında daha önceki kazı sezonlarında hazırlanan plan vb. çalışmaların revize işleri, güncellenmesi çalışmaları sürdürülmüştür (Resim: 4).

V- KUZEY KİLİSE SONDAJ ALANI ÇALIŞMALARI
T. C. Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20/05/2015
tarih ve 101774844.160-861 sayılı Kastabala antik kenti kaçak kazı konulu yazısı ve eklerini konu alan daveti uyarınca, Kastabala antik kenti sınırları içerisinde yer alan Kuzey Kilise’nin olduğu alanda 13/05/2015 tarihinde kaçak
kazı olayı meydana geldiği, ilgiye konu alanda tahribatın tespit edilip Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne rapor edilmesine yönelik yapılacak çalışmalara kazı başkanı sıfatıyla katılımızın sağlanması hususunda yazılı talebi uyarınca ilgiye konu görevi gerçekleştirmek üzere 21 Mayıs 2015
tarihinde Osmaniye’ye gidilmiş, kaçak kazı alanında ilgiye konu incelemeleri
gerçekleştiren heyette kazı başkanı sıfatıyla yer alınmıştır.
Kastabala antik kentinde antik kentin geliştiği vadinin kuzey yamacında
Kale Tepesi’nin güney eteğinde “kuzey kilise”, vadinin güneybatı bölgesinde
vadi yamacının batı ucundaki düzlükte yer alan ikinci kilise ise “güney kilise”
olarak isimlendirilmektedir.
2009 kazı ve araştırma çalışmalarımız programı çerçevesinde Kastabala
antik kentinde Kale Tepesi’nin batı eteğinde; kuzey ve güney kilise çevre-
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sinde sistemli ve bilinçli kazı çukurlarının varlığı alanda ön görülen 2009 yılı
çalışma programı kapsamında sürdürülen basit ot temizliği çalışmalarımızın
ardından tespit edilmişti. Söz konusu çukurlar 2009 yılında kentte Bakanlar
Kurulu kararlı bilimsel kazı çalışmalarının başlamasından önce bilinmeyen
tarihte/ tarihlerde gerçekleşmiştir. Ancak bunlar define arama amaçlı basit
çukurlar olmadığı kanaati vermektedir. Değinilen çukurlar kısa sürede gerçekleşmesi mümkün olmayan çalışmalarla oluşmuş olup, kuzey kilise ve güney kilisenin kentin geliştiği vadideki lokal konumları, Kesmeburun, Bahçe
ve Kazmaca köylerinin merkezinde hem de Osmaniye – Cevdetiye – Kadirli
- Karatepe ve bölgedeki köylerin ulaşımını sağlayan yolun yakınındaki konumları dikkate alındığında söz konusu çukurların basit define çukurları olmayıp sistemli, rölöve benzeri çalışmalar için profesyonel çalışmalar ile ilgili
olduğu fikri verdiği, bu kazı çalışmalarının kim/kimler tarafından yapıldığı
belirsizdir.
2015 Kastabala kazı programı kapsamında kuzey kilisede iş makinası
ile gerçekleştirilen kaçak kazı alanında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün öngörüsü uyarınca tespit ve belgeleme çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 6-7). Gerçekleştirilen çalışma ve incelemelerimizde kilisenin
duvar örgüsünde devşirme kullanılmış olduğu kanaati veren 2-3 rektogonal
kalker blok tespit edilmiştir. Herhangi bir mimari bezemeye sahip olmayan
söz konusu taşlar kilisenin antik dönemde bilinmeyen bir tarihte yıkılması ile
çevreye dağılmış, zamanla erozyon toprağı altında kalmış olduğu fikri vermektedir. Söz konusu taş blokların yüzeyinde derin olmayan kazıma şeklide
bir-iki kepçe darbesi oluştuğu gözlenmiştir. Kastabala antik kentinin güvenlik kamerası ve ören yeri gece bekçisi denetiminde korunmaktadır. Güvenlik
kamerasının bekçi kulübesinde korunan kayıt cihazı ve kumanda sisteminin
kayıt sisteminin kapatılmış olması, alana büyük bir iş makinasının getirilmiş
olması ve bu makine ile izinsiz fiziki müdahalede bulunulması, Cevdetiye
Beldesi ve Kesmeburun – Bahçe ve Kazmaca köylerinin sınırları içerisinde,
Osmaniye – Cevdetiye – Kadirli karayolunun kenarında gerçekleşmesi buna
rağmen faili / faillerinin tespit edilememesi hem düşündürücü hem de üzüntü vericidir.
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Resim 1: Kazı evi.

Resim 2: Kastabala, sütunlu cadde, batıdan genel.
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Resim 3: Epigrafi çalışmaları.

Resim 4: Rölöve/restitisyon-konservasyona hazırlık çalışmaları.
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Resim 5: Belgeleme, ölçüm ve çizim işleri.

Resim 6: Kuzey kilisenin kuzeybatı bölgesinde kaçak kazı alanı.
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Resim 7: Kuzey kilisenin kuzeybatı bölgesinde kaçak kazı alanı

Resim 8: Koruma önlemleri.
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GÖKÇEADA - YENİBADEMLİ HÖYÜK
2015 YILI KAZILARI
Halime HÜRYILMAZ*
I. GİRİŞ
Çanakkale İli, Gökçeada ilçesinin sahil yerleşimi olan Kale Köy’den 1700
m. güneyde yer alan Yenibademli Höyük’te (Resim: 1), 16 Temmuz - 11 Eylül
2015 tarihleri arasında sürdürülen arkeolojik kazılar ve yanbilim dalları ile
ilgili incelemeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve maddî destekleriyle gerçekleştirilmiştir1.
Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce, Ria tipi bir koyun güneydoğu kıyısında yükselmeye başlayan ve zamanın akışı içinde bugünkü kıyı şeridinden
1500 m. güneyde kalan Yenibademli Höyük’te, 2015 yılının kazı sezonunda
tepe düzlüğünde olmak üzere üç açmada çalışılmıştır.
II. KAZI ÇALIŞMALARI
A. H 10 Açmasında Yürütülen Çalışmalar
Büyük bir bölümü önceki yıllarda ortaya konan Erken Bronz Çağ II (EBÇ II)
dönemine ait konut amaçlı yapının (Çizim: 1), güneydoğu köşesinin aranması
ve plân üzerinde eksik kalan bölümünün tamamlanması yönünde sürdürülen
*
1

Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
06800 Beytepe-Ankara/TÜRKİYE.
Ödenek ve izinlerle kazıların yürütülmesini sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün ve Hacettepe Üniversitesi’nin değerli yöneticilerine; bakanlık temsilcisi sıfatıyla kazıya katılan İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Nuray Pehlivan’a ve Bilal Yürük’e; bitki kalıntılarını Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü laboratuarında inceleyen Prof. Dr. Emel
Oybak Dönmez’e; deniz biyolojisi alanında su ürünlerinin teşhisini yapan Dr. Onur Gönülal’a;
küçük eserlerin restorasyonunu sağlayan Mustafa Kulkul’a; kazı başkan yardımcılığını üstlenen Dr. Belgin Aksoy’a ve kazıya katılan yüksek lisans öğrencilerinden Sercan Kaan Alkan’a ve
Fatma Özer’e; lisans öğrencilerinden Tolga Özaltın’a, Mehmet Göktaş’a, Efe Karabulut’a, Şeyda
Garibağaoğlu’na, Ceren Öcal’a ve Dilek Yılmaz’a teşekkürlerimi sunarım.
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çalışmalar, olumlu sonuç vermiştir. Dikdörtgen plânlı, köşeleri dik açıyla bağlanan ve girişi kuzeybatı yönde yer alan bu yapı, güneyindeki diğer üç yapıyla
yerleşim dokusunda bütünlük sağlamaktadır (Çizim: 2). Yenibademli’nin II.
yapı katında, uzun duvarları ortak kullanılan yapıların varlığına tanıklık eden
konut işlevli yapılar birlikte değerlendirildiğinde, bunların girişlerini belirleyen kapı boşluklarının dönüşümlü olarak yön değiştirdiği ve bu boşlukların
her zaman orta eksende yer almadıkları anlaşılmaktadır.
Açmanın güney bölümünde “pithos magazini” adıyla tanımlanan, taş örgülü geniş temellere sahip yapının, doğu yönündeki temelinin aranması bağlamında sürdürülen kazılar sonucunda, arka kapalı duvarı belirleyen temele
ulaşılmıştır (Çizim: 3). Kuzeybatı-güneydoğu yönde tasarlanan ve EBÇ II döneminde kullanımda kalan bu yapının, yangına maruz kaldığına ilişkin ve
onarım geçirdiğine işaret eden delilleri, iç dolgusunda ve arka kapalı duvarının temel örgüsünde belirlenmiştir. Anılan yapının kuzeybatı-güneydoğu
istikametinde gelişen uzun yönündeki temelinin, dış yüzüne bağlanan ufak
bir temel parçası ise, “pithos magazini”nin bağımsız bir yapı olmadığını, kuzeydeki başka bir yapıyla ilişkilendirilebileceğini düşündürmektedir.
İçinde ahşap dikme yerini belirleyen taş kümesinin ve depolama küplerinin yer aldığı magazinin, kazılan bölümdeki envanteri, pişmiş topraktan
şematik bir hayvan figürini ve mavi poliochninin2 geç evresine tarihlendirilen ortası delik kemik diskin benzeri olan bir taş diskle sınırlı kalmaktadır.
Magazine kuzey yönden bağlanan yapı kalıntısının buluntuları ise, doğu yönündeki dolgusunda rastlanılan ve Yenibademli’de dominant olan Troia I B
tipindeki3 iki yan kenarı çentikli taş idol ve temelin içinden gelen çift kollu
metal kancadır.
B. G 10 Kuzey Açmasında Yürütülen Çalışmalar
Yeni mimarlık kalıntılarının aranması ve 2014 yılında kazılan bir yapının kısa duvarı altında kalan pithos parçalarının ve baklagillere ait tohum2
3
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Bernabò-Brea, 1964, Tav. XCI, 3.
Blegen ve diğ., 1950, Fig. 127, Tip I B. Bu tip idoller İtalya’da Lipari adalarından Anadolu içlerine kadar geniş bir coğrafyada yayılım göstermektedir.

ların alınması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, IV. yapı katına ait
mimarî kalıntılara rastlanılmamış, sadece çalışma alanının doğu yönünde
“pithos magazini”ne ait bir depolama küpünün parçaları ve arkeobotanik örnekler toplanmıştır (Resim: 2). Karma besin depolama modeline örnek teşkil
eden tohumların teşhisini yapan Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez’e göre, baklagillerin % 61’i mürdümük, % 37’si arakas olarak bilinen “Lathyrus clymenum”
ve % 2’si burçaktır.
Açmanın batı yönünde, V. yapı katına inildiğinde, üzerinde kül ve kömür
taneciklerinin korunduğu bir fırın tabanı tespit edilmiştir. Doğu ve güney
yönü iki sıra taşla çevrelenen fırının düzleminde ele geçirilen kemik aletler,
taş disk, ezgi taşı ve testi, Yenibademli’nin EBÇ II envanterine yabancı olmayıp, en yakın benzerleri mavi Poliochni’nin geç evresinden ve Thermi gibi ada
yerleşimlerinden bilinmektedir4.

C. G 10 Güney Açmasında Yürütülen Çalışmalar
2015 yılında ilk defa kazılmaya başlanan üçüncü açmada, radyal plân
şemasına uygunluk gösteren yapı grubunun (Çizim: 2), en güneydeki yapısının plânının tamamlanması ve bunun güney yönünde yer alan kuzeybatı-güneydoğu doğrultuda uzanan taş döşemeli yolun uzantısının aranması
hedefiyle yürütülen çalışmalar, beklentileri karşılamıştır. Odaklanılan yapının, doğu yönündeki odasının (Çizim: 4) eşik taşı, yapının kısa kenarındadır
ve kuzeydeki uzun duvara yakın bir noktadadır. EBÇ II’ye tarihlendirilen
yapının üst örtüsünü alttan destekleyen ahşap dikmeye kaide oluşturan taş
kümesi (Resim: 3), odanın içinde ve güney yönde yer almaktadır. Arazinin
topografyasına göre şekil alan odanın iç dolgusunun buluntularını taş balta, alt öğütme taşı, çanak ve ezgi taşı oluşturmaktadır. Temel seviyesine kadar kazılan odanın, kuzey yönünde ve dışında kalan dar bir alanda, III. yapı
katına inildiğinde, bir depolama küpünün alt bölümüne (Resim: 4) ve çeşitli
kaplara rastlanılmıştır. II. kat yapısının inşası sırasında üst yarısı tahrip edilen
4

Kemik aletler için bkz.: Bernabò-Brea, 1964, Tav. XCIII, 19, Tav. XCV, 2, Tav. XCIV, 7; Lamb,
1936, Fig. 60, Tip 6.
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depolama küpünün karın çapı 1 m.den geniştir. Anılan depolama küpünün
batı yönünde ele geçirilen oval ağızlı, basık küre gövdeli testi (Resim: 5), yerel
üretim olup, mavi poliochninin5 geç evresinde kullanılan bir testinin benzeridir. Aynı kontekst içinde değerlendirilen içe dönük ağızlı çanak ise, Troia A
12 tipindeki çanakların temsilcisidir. Devrilmiş durumda bulunan bu çanağın
çok yakınından toplanan bitki tohumları arakas, mürdümük, burçak ve mercimek olmak üzere baklagillere aittir.
II. YANBİLİM DALI İNCELEMELERİ
A. Deniz Biyolojisi
2015 yılında üç açmadan toplanan deniz biyolojisi ile ilgili kalıntılar, Dr.
Onur Gönülal tarafından incelenmiş ve mollusca filumuna ait 11 tür tespit
edilmiştir (Resim: 6). Bu türlerden 6 tanesi “bivalvia” sınıfına ve 5 tanesi de
“gastropoda” sınıfına girmektedir. Bunların sayısal dağılımları değerlendirildiğinde, en fazla Akdeniz patellası olarak da bilinen “patella caerulea” türünün
tüketildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Su seviyesi üzerinde kalan ve dalga hareketleriyle ıslanan ya da su altında kalan kayalara sıkı bir şekilde tutunan bu
türün, tehlike oluşturmayan kıyılardan elle toplandıkları öngörülmektedir.
B. Arkeozooloji
Gelişmiş bir kemik endüstrisinin hakim olduğu yerleşimde, 2015 yılında ele geçirilen sınırlı sayıdaki kemik aletler delici ve bız türü buluntularla
küçük ölçekte kalmaktadır. Tamamı küçükbaş hayvan kemiklerinden üretilen buluntular mekân bazında değerlendirildiğinde, bunların deri işlemede
kullanıldıkları ve alet tiplerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı sonucuna
ulaşılmaktadır.
C. Litoloji
Üç açmadan elde edilen kısıtlı sayıdaki taş eserlerin hammaddeleri, Yenibademli Höyüğün, taş alet spektrumunda değişiklik yaratmamaktadır. Ön5
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Bernabò-Brea, 1964, Tav. L, a.

ceki yıllarda açığa çıkartılan örnekler gibi, 2015 yılında ele geçirilen öğütme
taşları ve ufak ezgi taşları andezitten; ortası delik diskler ise marndandır. Bu
durum yerleşmecilerin hammadde yönünden ada içindeki doğal kaynaklara
yöneldiklerini ve taş endüstrisinde dış ticarete dönük etkinliklerde bulunulmadığını ortaya koymaktadır.
D. Restorasyon
Küçük eserler bağlamında, pişmiş toprak kapların restorasyonunu gerçekleştiren Mustafa Kulkul, parçalar halinde açığa çıkartılan testi ve çanakları
alçı ile tümleyerek, gerçek renklerine yakın tonlarda boyamış, ayrıca daha iyi
durumda olan kapların konservasyonunu sağlamıştır (Resim: 7).
E. Diğer Etkinlikler
Höyüğün tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında, Çanakkale Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Koruma Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda,
Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilde hazırlanan bilgilendirme tabelaları
höyüğün güneydoğusundaki girişine yakın bir noktaya yerleştirilmiştir.
Kazı ekibinin son etkinliği, açığa çıkartılan yeni mimarlık kalıntılarının jeotekstil ile kapatılması ve önceki yıllarda ortaya konan kalıntıların, zaman
içinde aşınan örtülerinin aynı malzeme ile koruma altına alınması (Resim: 8)
yönünde olmuştur.
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Çizim 1: H 10 açması. II. yapı katına ait iki odalı yapının planı.

Çizim 2: Uzun duvarları ortak kullanılan yapı grubu. II. yapı katı.

82

Çizim 3: Pithos Magazini’nin planı.

Çizim 4: G 10 güney açması. Doğu yöndeki odanın planı.
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Resim 1: Büyükdere vadisinde Yenibademli Höyüğün konumu.

Resim 2: Pithos Magazini’nin görünümü.
EBÇ II.
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Resim 3: İki odalı yapının güney uzun duvarı ve ahşap dikmeye ait taş kümesi. EBÇ II.

Resim 4: Depolama küpünün görünümü. EBÇ II.

Resim 5: Oval ağızlı basık küre
gövdeli testi. EBÇ II.

Resim 6: Mollusca filumuna ait 11 türün görünümü.
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Resim 7: 2015 yılında restore edilen kaplar. EBÇ II.

Resim 8: Jeotekstil ile koruma altına alınan mimarlık kalıntıları.
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2015 YILI BONCUKLU HÖYÜK KAZISI
TARIMIN YAYILIMI VE ÇATALHÖYÜK’ÜN ÖNCÜLERİ
Douglas BAIRD*
Gökhan MUSTAFAOĞLU
Andrew FAIRBAIRN
GİRİŞ
2015 yılı Boncuklu Höyük kazısı 20 Temmuz-15 Eylül 2015 tarihleri arasında çok geniş bir uzman ve öğrenci ekibinin katılımlarıyla tamamlanmıştır.1 Kazının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Konya Müzeleri’nden
Sayın Fahri Ayçin olmuştur.2 Kazı çalışmaları bu yıl da daha önceki yıllarda
olduğu gibi birçok kurumun desteği sayesinde sürdürülebilmiştir.3 Boncuklu
projesi bize çiftçilikteki gelişmenin erken Holosen avcıları için ev organizasyonu ve uygulamaları, çevre düzenleme işleri, dinsel tören ve sembolizm bakımından ne anlama geldiğini anlama ve ayrıca, çiftçiliğin Bereketli Hilalden
batıdaki noktalara ve nihayetinde Avrupa içlerine yayılmasını anlama şansını
vermektedir. Boncuklu’nun Çatalhöyük’ün doğrudan öncülü gibi gözüktüğü
ve sadece 9,5 km. kuzeyinde yer aldığı düşünüldüğünde, Boncuklu’daki din*

1
2
3

Prof. Dr. Douglas BAIRD (Kazı Başkanı) Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Liverpool/
İNGİLTERE.
Yrd. Doç. Dr. Gökhan MUSTAFAOĞLU (Kazı Başkan Yardımcısı) Bülent Ecevit Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü. Prehistorya A.B.D. Zonguldak/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Andrew FAIRBAIRN Queensland Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi-Queensland/
AVUSTRALYA.
Ekibimiz 2015 yılı kazı sezonunda Liverpool, Queensland, Londra, Selçuk ve İstanbul Üniversitesi uzman ve öğrencilerinden oluşmuştur. Kendilerine kazı süresince vermiş oldukları katkı
için teşekkür ediyoruz.
Sayın Fahri Ayçin ekip ile mükemmel bir uyum içerisinde bulunarak çok başarılı bir kazı sezonu
geçirmemizde önemli katkıları olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2014 yılı kazı sezonun sponsorları ve bağışçıları: Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Avustralya
Araştırma Kurumu, Amerikan Prehistorik Araştırma Okulu, Harvard Üniversitesi, Liverpool
Üniversitesi olmuştur. Ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Konya Müzeleri Müdürü Sn.Yusuf Benli’ye vermiş oldukları destek ve işbirliği için çok teşekkür ediyoruz.
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sel ve sembolik uygulamalar özellikle ilgi çekicidir. Erken Neolitik topluluklarının önemli özelliklerinden biri olan ritüel ve sembolizmin gelişiminin izleri ve ev içi ve ev dışı günlük yaşam pratiklerini anlamaya yönelik çalışmalar,
Boncuklu Höyük’te 2015 yılında da ana araştırma konularını oluşturmuştur.

HANE ARKEOLOJİSİ
Bu sezon, P Alanındaki Bina 20 ve 21, M Alanındaki Bina 24 ve yeni J alanındaki Bina 25 olmak üzere, standart yapıların varyasyonlarını temsil eder
gözüken dört tane binada kazı yaptık.

20 Numaralı Yapı
Kazı, yapının ocak etrafındaki kirli batı bölgesinde yer alan bir dizi son
kat yüzeyinin kaldırılmasına odaklanmıştır. 0.85 çapındaki ocak, F384, bu son
katlarla ilişkili önemli bir yeniden yapılma ve birikinti yaşamış gözükmektedir. Ayrıca, yapının temiz bölgesinde binanın güneyinde son katlar arası
yapıyı da kaldırdık. Bu, bu bölgede son katın erozyona uğramış olduğunu
ima etmektedir. Bunun üzerinde yanmış çatı yapısı yer aldığı için, bu durum
binanın son yıkımından önce ev tabanının önemli erozyon ve hasara maruz
kaldığı izlenimini uyandırmaktadır.

21 Numaralı Yapı
Bina 21 birçok katıyla uzun ömürlü olmuş bir bina gibi gözükmekte olup
biz bu katlardan sadece son birkaçını kazdık. Bina 21, önemli bir yeniden
yapım yaşayan bu evlerin dinamik özelliklerinden bazılarını iyi bir biçimde göstermektedir. Batı duvarı, muhtemelen içinde oturmaya karşı düzeltme
amacıyla (duvarın önceki iç yüzüne karşı olan kenara bir sıra tuğlanın yerleştirilmesi şeklindeki), binanın son katına yönelik büyük çaplı bir yeniden yapım geçirmiş gibi gözükmektedir. Binanın ömrünün son evresinde, ocak, kuzeybatı alanının merkezi kısmındaki önceki konumundan, hemen kuzeybatı
duvarına karşı olan bir konuma taşınmıştır. Son katta daha küçük geçici bir
son ocak da açılmıştır. Dolayısıyla, bu bina ömrünün sonunda, belki fazladan
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pişirme veya ısıtma kapasitesine olanak tanıyan iki ocağa sahip olmuştur. Bu
yapısal düzenlemelerin evin ömrünün uzatılması ya da büyüklüğü veya bileşimi değişen hane halkının barınmasının sağlanması amacıyla gerekli olmuş
olması mümkündür.
Bir evin ömrünün sonunun söz konusu hane halkı için belirli bir öneme
sahip bir konu olduğunu ve daha sonra Çatalhöyük’te görüldüğü gibi ritüelleştirilmiş bir parçalamanın veya terkedilişin gerçekleşmiş olabileceğini
akla getiren bazı delil unsurları mevcuttur. Belki de fiziksel ev yaşayan hane
halkıyla sembolik olarak yakından ilişkiliydi ve kendine özgü cenaze törenlerini gerektiriyordu. Buna, Bina 21’de görüldüğü gibi ölülerin çıkarılması
dâhil olabilir. Binanın son katında dairesel bir kesik bulunmuş olup bu deliğin üzeri sıvanmamıştı. Bu diğer binalarda görüldüğü gibi bir defin kesiği
görüntüsüne sahipti, ancak içinde herhangi bir eklemli vücut yoktu; sadece
üst dolguda dağılmış halde birkaç insan kalıntısı bulundu. Bunun yeniden
açılan bir mezar olması ve vücudun büyük bir bölümünün çıkarılmış olması
mümkündür. Kesik etrafındaki zeminler, sanki insanlar kesiği arıyormuş gibi
keskiyle oyulmuş gözükmektedir. Tuğlalar dolgudan kesiğin üstüne düştüğü için, bina çöktüğü veya parçalandığı zaman kesik kısmen açıktı. Çukurun tabanında ek bir küçük kesik mevcut olup içerisine köpekgillerden bir
hayvanın çenesi konulmuştu; bu sembolik anlamı olan bilinçli bir yerleştirme eylemi gibi görünmektedir. Ayrıca, binanın duvarlarının kenarı etrafında
birkaç küçük direk çukuru mevcuttu ve iki durumda direkler çıkarıldığında obsidiyen, bir kemik alet ve bir ayıyı temsil ettiğini düşündüğümüz bir
heykelcik şeklindeki özel nesneler bu direk çukurlarına konulmuştu (Resim:
1). Daha sonra Çatalhöyük’te bulunan ayı kabartmaları düşünüldüğünde bu
bağlamda bir ayının mevcudiyeti ilginçtir; dolayısıyla, sonradan da önemli
olan belirli hayvanların sembolik anlamı burada da açıktır. Bu uygulamalar
sembolik ifadeleri, heykelcikleri, kemik aletleri ve obsidyeni, insan vücudu
için köpekgil çenesini içermekte olup bunlar potansiyel olarak çeşitli kozmolojik güçleri memnun etmek üzere tasarlanmış olabilir.
Zeminlerin yalnızca belirli bölümlerinin kırmızı boyayla süslenmesi şeklindeki kalıp Bina 21’de iyi oturmuş gözükmektedir; bir defin çöküğü zemin
üzerinde kalın kırmızı bir toprak boyası alanına sahipti ve diğer zeminler
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daha geniş boya parçalarına sahipti. Bina 20’de, direk çökükleri etrafındaki
alanlar boyalıydı. Görünüşe göre evin kirli alanı olan batı kısmındaki şistli
zeminlere bile zemin yapısına toprak boyası eklenerek yer yer kırmızı renk
verilmiş gözüktüğü M Alanındaki Bina 24’te de aynı olguyu gördük; benzer
durum Bina 25’teki bazı zeminlerde de dikkat çekmektedir. Bu boya alanlarının dekoratif işlevi belirsizdir, sıklıkla düzensiz ve sınırlı gözükmektedirler.
Bunların binaların farklı kısımlarıyla bağlantılı hane halkının yaşamındaki
özel anları işaretlemesi, belki de bu şekilde işaretlenen olaylara müdahil olmuş kişilere özel olması muhtemel gözükmektedir.

Standart Olmayan Yapılar
Bazı yapılar, nispeten standart olan görünüşte ev amaçlı yapıların özelliklerini taşımamaktadır. Bu yıl M Alanında bu binalardan birini, iki benzer
binadan daha önce var olmuş gözüken Bina 23’ü kazmaya devam ettik. Ev
amaçlı yapılar gibi, bunların da uzun süreli devamlılığı kanıtlamaktadır.
Bina 23, ev amaçlı yapıların sağlamlığına veya marnlı sıva içeriğine sahip
gözükmeyen şistli zeminlerle nitelendirilmiştir. Bunlar binanın yükseltilmiş
platform şeklindeki bir ocağın önceden var olmuş gözüktüğü kuzey kısımlarını karakterize etmiştir. Bu binanın batı kısmında, sanki üst yapı sık sık
düzenlemeye tabi tutulmuş gibi çok düzenli olarak konum değiştiren bir dizi
çukur bulunmaktaydı. En az iki tane geçici çukur ocak ve bazen kendilerini
astarlayan muhtemelen kamıştan yapılma fitolitleri içermiş olan birkaç küçük
sığ çukur mevcut olmuştur. Bu sığ unsurlar, sepet gibi nesnelere yönelik düzenekler olarak gözükmektedir. Güneydeki bu zeminlerden bazıları yoğun
kamış fitolitleriyle kaplanmış olup yüzeylere kamışların yayılmasını göstermektedir. Bu zeminler birçok unsurla dolu gözükmektedir. Bu binalar demirbaşların hareketi konusunda çok daha dinamik ve söz konusu zeminlerdeki
unsurların sayısı bakımından daha yoğun gözükmektedir. Bunlar, muhtemelen mutfak yapıları veya özel amaçlı yapılar gibi, ateş ve depolamayı içeren
etkinliklerin önemli olduğu yapılar gibi gözükmektedir. Bu, bu binaları kimin
kullandığı ve bu kullanıcıların belirli bir hane halkıyla veya belirli hane halkı
gruplarıyla bağlantılı olup olmadığı şeklindeki ilginç soruları gündeme getirmektedir.
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AÇIK ALANLARDA RİTÜEL VE DİĞER ETKİNLİKLER
Bir dizi açık alanı incelemek için M Alanında çalışmaya devam ettik.
2014’te bu alanlarda bir dizi mezar bulmuştuk ve bu yıl, höyüğün bu kısmındaki açık alanlarda düzenli bir cenaze uygulamasına dair delili güçlendirdik.
Daha önce kazılanların çok yakınında iki tane yetişkin mezar yerini bulduk.
0.88x0.51m. boyutlarındaki Mezar 46, başı Kuzeybatıya doğru olan çömelmiş
tek bir yetişkin mezarını içeriyordu. Bunların ikincisi olan Mezar 49, boyun
etrafında 50’den fazla deniz salyangozu boncuğu (Resim: 2) içermiş ve bunların birçoğu kırmızı toprak boyası ile kaplanmıştı. Bu defin yerlerinin yakınındaki çukurlarda kafatası ayırma, dolaştırma ve defnetmeye ve kafataslarının
yığılmasına dair başka deliller de bulduk ve en az bir durumda, boyalı bir
kafatasına dair delil mevcut oldu. Mezar 43’ün kazısını (geçen yıl başlamıştı) bitirerek ayrılmış bir kafatasının büyük bir cila taşı ve sarı toprak boyası
kitlesi üzerine konulduğunu, bunun da etrafına başka deniz salyangozu boncukları dağılmış olan çok az korunmuş insan kemiği üzerine konulduğunu
doğruladık. Dr. Jessica Pearson tarafından geçen yıl kazıdan çıkan kafatası
üzerinde yapılan ek çalışma, baş bölgesinin kırmızı toprak boyası boncuklarıyla kaplandığını ve şaşırtıcı iki tane kırmızı toprak boyası kolyenin/büyük
boncukların var olduğunu doğruladı. Mezara konulan eşyalar bakımından
bu açık hava definlerinin evdeki örnekler kadar, aslında belki de daha zengin
şekilde donatılmış olabileceği açık olup bu bireylerin kim olabileceği konusundaki değerlendirmelerimiz için ek delilleri temin etmektedir.
J Açması
Binaların bu merkezi alana ne kadar yayılmış olabileceğini görmek için,
M Alanının kuzeyindeki 7x5 m’lik bir alan olan J Alanını kazdık. Bu açmanın
doğu kısmı yeni bir binayı, standart ev amaçlı meskenlerin birçok özelliğini
taşıyan Bina 25’i temsil etmiştir. Bu merkezi açık alanlarda binalar gerçekten
var olmuş gözükmekte olup M Alanındaki Bina 24’ün de akla getirdiği gibi,
evsel yapıların sitenin tamamı üzerinde bulunmuş gözükmesi ve önceden
açık olan alanlara yayılmış olabileceği de düşünüldüğünde, belki de bu yüzden çok az açık alan sınırı vardı. Dış alanların kullanımı yapılandırılmış gözükmekle birlikte, mevcut deliller yapıların konumundaki örüntülendirmeye
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dair çok az işareti ortaya koymaktadır. J Alanın batı bölümü, bir dizi dış ocağı
ve bir çiftin gömüldüğü mezarı içermektedir.
Muhtemelen Neolitik sonrası üst stratigrafide açılmış 3 unsuru da kazdık.
Bunlardan biri olan Unsur 431, 0.95 m. çapında kabaca dairesel bir çömlek
kırığı yayılımı şeklinde olup Erken Bronz Çağı çömlekçiliğine veya tanor duvara aittir. İkincisi olan 0.4m. çaplı F430, görünüşe göre bir kesiğin içine konulmuş bir sıva kap şeklindeki küçük sıva astarlı bir çukurdur.
JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Dr. Kelsey Lowe ve Aaron Fogel sahanın manyetometri ve yer radarı etütlerini gerçekleştirmiştir. İlk manyetometri sonuçları çok ümit verici olup olası
ocakları ve çukurları göstermekte ve binalarımıza çok benzer ovale yakın biçime ve doğrultuya sahip anomalileri, varsayılan binaların kuzeybatı bölgelerindeki olası ocakları işaret etmektedir. Çok heyecan verici bir durum olmak
üzere, bu yapılarda büyüklük varyasyonu vardır ve bugüne kadar kazılanlardan önemli ölçüde daha büyük binaların var olması olasılığı söz konusudur.
Gelecek sezon etüt bulgularını test etmek için etüt çalışmasını arazi doğrulamasıyla sürdürmeyi planlıyoruz.
BULUNTULAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sezon içinde bir dizi uzman çalışmalarını sürdürmüştür. Dr. A. Fairbairn,
Orta ve Batı Türkiye’deki birçok sulak alan bitkisini ve en eski ehlileştirilmiş
bitkileri doğrulayan, sahadaki karbonlaşmış tohumları incelemiştir. Dr. Serena Love, yerel malzemenin seçici olmayan şekilde ve muhtemelen ev tuğlası
üretiminde kullanımını akla getiren kerpiç üzerinde çalışmalar yapmıştır. Dr.
Caroline Middleton, özellikle vahşi sığır ve domuz olmak üzere, toplulukta
avlanan birçok büyük memeliyi tanımlayan hayvan kemiklerini incelemiştir. Dr. Adnan Baysal, diğer öğütme taşı malzemelerini incelemiştir. Antoine
Muller ve Dr. Chris Clarkson, obsidyen çalışmalarına devam etmiş ve birçok
mikrolitik alet formunu ve üretim artıklarının varlığını belgelemiştir. Dr. Jessica Pearson insan kemiklerini incelemiş, gömülenlerin yaşını ve cinsiyetini
ve aynı zamanda en az 1 kafatası üzerinde boyanın varlığını ve 1 kafatasının
yakınında bazı toprak boyası boncukların varlığını belgelemiştir. Dr. Lori Ha-
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ger kil nesneler üzerinde bir dizi Neolitik parmak izini kaydetmiş, bunların
birçoğu kadınlara ait izler olmuştur. Dr. Lucy Bennison-Chapman kil nesnelere yönelik bir çalışma yapmış, bu nesnelerin kaydını tamamlamıştır. Christine
Schepens küçük, oyulmuş, dekoratif amaçla üretilmiş taşları incelemiştir. Dr.
Emma Baysal, kazıdan ele geçirilen boncuklara yönelik çalışmayı sürdürmüştür.
ELEKTRONİK KAYIT
Birleştirilmiş Arkeolojik Bilgi Yönetim Sistemi (FAIMS) tarafından geliştirilen saha kayıt tablet uygulamasına yönelik testimiz yeniden tasarlanan uygulamayla devam etmiştir. 2015’te başlayan uygulama, bütün saha verilerimizin yapısallaştırılmış kaydına olanak tanımış, veri girişi ve doğrulama için
gerekli zamanı yaklaşık %90 azaltmıştır. Sistem sezonun çoğunda iyi çalışmış
olsa da, 10’a kadar tabletin sunucuyla aynı anda senkronize olması düşünüldüğünde, Boncuklu’nun mevcut sunucu kapasitesini aştığı açıktır. 2016 yılında kapasitesi yükseltilmiş bir sunucuyla veri kayıt uygulamalarımıza devm
etmeyi planlıyoruz.
DENEYSEL ARKEOLOJİ VE DİĞER FAALİYETLER
2014 yılında yapılan replika neolitik evler ve açık alanları anlamamıza
yardımcı olmayı amaçlayan deneysel çalışmalar bu yıl da devam etmiştir.
Deneysel arkeoloji çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Gökhan Mustafaoğlu tarafından
gerçekleştirilmiştir (Resim: 3). Evler, tüm yılın yağmur, şiddetli rüzgâr, karına ve diğer dış etkilere iyi dayanmış ve sadece duvar dışlarının tabanında
sınırlı onarıma ihtiyaç duyulmuştur. Çatı saçaklarından dışarı uzandıkları
yerlerde bazı çatı kirişleri boyunca su sızmış ve zeminler üzerinde, Neolitik
ev zeminlerinde gözlediğimiz “rozet” yapılarının bazılarına benzer damlama
görüntüleri meydana getirmiş gözükmektedir. Ocak etrafında ve kış boyunca
açık kalan baca deliğinden gelen suların yarattığı etki beklenenden çok daha
az olmuştur.
Ocaklardan birinin etrafında bir perde duvar yaptık, iki evin zeminlerini
tekrar sıvadık, temiz/kirli zemin ayrımı boyunca kırmızı şeritler boyadık, bir
evde duvarlardan birinin tabanında bir boğa kafatası ve boynuzu oluşturduk
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ve evlerin her birinde bir defin yeri meydana getirdik. Geri doldurulan oyuk
başlangıçta herhangi bir çürüme kokusu ortaya koymadı, ancak birkaç gün
sonra geri dolgu toprağında çatlaklar belirdi ve çürüme kokusu yoğun olmasa da fark edilir oldu. Daha sonra kesikler zemin yeniden sıvama kapsamında
sıvandığı zaman, koku kalmadı. Ev içlerinde çeşitli ateş deneyleri de yapmaya çalıştık. Yakacak olarak kullanılan kamışlar şüphelenildiği gibi, ev içinde
nefes almayı imkânsız hale getiren çok fazla dumana neden oldu. Ancak yavaş yanan korlar çok daha az dumana ve ise neden oldu. Belki de kamışlar ev
ocaklarında ateşin yakmayı başlatmak için kullanılıyor, ancak sürekli olarak
kullanılmıyordu. Dış alanlarda, açık alanlarda görülenler gibi yakma yapıları
ve ateş çukurları meydana getirdik ve bir dizi pişirme deneyi yaptık.
Boncuklu ziyaretçi merkezi sürekli bir ziyaretçi akışını karşılamaya devam etti. Ziyaretçiler arasında, sahaya ziyaret için gelen Hayıroğlu köyü yaz
okulundan 25’in üzerinde çocuk ve 4 öğretmen de vardı. Bu ziyaretçilerimiz
kazı çalışmasının her aşaması hakkında bilgilendirildiler (Resim: 4). Başarılı
AHRC hibesi neticesinde, Dr. Jessica Pearson ziyaretçi merkezindeki mevcut
eğitim malzemelerini ve görüntüleri artırmak ve beslenme şekilleri ve fiziksel
görünümleri de dâhil olmak üzere Neolitik Boncuklu halkına odaklanmak
için yeni bir canlandırma projesini geliştiriyor. Bu proje ile, Boncuklu’nun Çatalhöyük’teki öyküyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır.
KAYNAKÇA
BaIrd D, FaIrbaIrn, A, MartIn, L and MIddleton C. 2012 The Boncuklu Project; the origins of sedentism, cultivation and herding in central
Anatolia in Ozdogan, M. and Başgelen, N. eds Neolithic in Turkey new
excavations, new discoveries. 219-244 Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
BaIrd D, FaIrbaIrn A, Bar-Yosef O, and Mustafaoğlu G. 2013 The
Boncuklu Project; the spread of farming and the antecedents of Çatalhöyük Heritage Turkey: 21-23
Baird D, FaIrbaIrn A, Bar-Yosef O, and Mustafaoğlu G. 2014 The
Boncuklu Project; the spread of farming and the antecedents of Çatalhöyük Heritage Turkey: 22-24.
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2015 YILI SİDE KAZI VE ARAŞTIRMALARI
Hüseyin Sabri ALANYALI*
Side antik kentinde 2015 yılı çalışmaları 06.07.2015 – 11.09.2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı alanları Attius Philippus Suru önü ve doğu
kapısıdır. Ayrıca Attius Philippus Suru önünde jeofizik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mimari dokümantasyon tiyatro-agora kompleksi, Attius Philippus
Suru ve P Tapınağı’nda yapılmıştır. Bu çalışmalar ile eş zamanlı olarak Tykhe
Tapınağı mimari–plastik çalışmaları, Side surları, M yapısı (Devlet Agorası ?),
Sidece üzerine çalışmalar, seramik ve sikke çalışmalarına devam edilmiştir.
Korumaya yönelik çalışmalarımız ise Side Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ve AA Bazilikası restorasyonu takibi ile Tykhe Tapınağı restorasyonunun
kontrolünü kapsamaktadır. Kazı temsilciliğimizi Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğü’nden Arzu Aktaş yapmıştır.
I. ATTİUS PHILIPPUS SURU ARAŞTIRMALARI
I. 1. Arkeolojik Çalışmalar
F. SOYKAL ALANYALI
S. ERKOÇ
2015 yılında Attius Philippus Suru ve çevresinde arkeolojik çalışmalar,
“APS II” ve “APS IV” olarak adlandırılan 2 alanda gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
“APS II”
Bu alanda, 2013 yılından beri yürütülen çalışmalara, 2015 yılında da devam edilmiştir (Resim: 2).
*
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J mekânının ön bölümünde, tabanın hemen altındaki tabakalanmayı tespit
etmek için Sond. 6/15’de yürütülen çalışmalar sırasında ele geçen buluntular
(SB 26, 27), mekânın M.S. 1. yüzyılın II. yarısında, en geç erken 2. yüzyılda (?)
yapılmış olduğuna işaret etmektedir.
I mekânının ön bölümünden arka bölümüne geçiş veren kapının içindeki dolgu (Sond. 4/15) ise, mekânın M.S. 6. yüzyılın II. yarısı/en geç erken
7. yüzyılda terk edildiğini göstermektedir (SB 9, 10, 11). Surun önündeki bu
mekânların kullanımının son bulması surun inşası ile birlikte olmalıdır. Muhtemelen güvenlik zafiyeti oluşturmaması amacıyla bu mekânlar doldurularak
kullanımlarına son verilmiştir.
2 numaralı kulenin, II. temel basamağı ve üzerinde (Sond. 2/15 ve 3/15)
ele geçirilen seramikler ile sikkeler, bu alanda M.S. 7. yüzyılın ortası veya
hemen sonrasına ait tabakaların (SB 4/3; SB 6, 7; S02/15, S15/15) varlığını
doğrulamaktadır (Resim: 2-3). Kulenin temel basamağı üzerinde ele geçirilen
II. Constans sikkesi (MS 650/656) kulenin, bu tarihlerde burada mevcut olduğuna işaret etmektedir. M.S. 7. yüzyıl, önce Sasani ardından da Arap saldırıları nedeniyle hem Side hem de bölge için oldukça zor bir yüzyıldır. Ancak,
tam da bu tarihlerde esasen M.S. 655 yılında Bizans donanması Araplara karşı
Finike’de bozguna uğratılmış ve Araplar, M.S. 656 yılında Side’ye saldırmışlardır.
Özetle, tarafımızdan yapılan arkeolojik çalışmalar, “APS II” alanındaki
mekânların (H-I-J), M.S. 6. yüzyılın sonu, en geç erken 7. yüzyılda terkedilip
doldurulmuş olduğunu, “APS III” alanında 1 numaralı sur bedeninin de 7.
yüzyılın ilk çeyreği içinde yapılmış olduğuna işaret etmektedir. Bu durumda,
surun inşasının M.S. erken 7. yüzyılda başladığı, 2 numaralı kulede de görüldüğü gibi 7. yüzyılın 3. çeyreğinde de muhtemelen Arap akınları ile ilişkili
olarak yapım ve onarım çalışmalarının devam etmiş olduğunu düşünmek
şimdilik yanlış olmayacaktır.
“APS IV”
Ticaret Agorasının güneydoğu kapısından başlayan ve “M Yapısına” doğru uzanan portikli caddenin arkasındaki dükkânların (APS II; H-I-J Mekânı),
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2 numaralı kulenin güneydoğusunda başladığı 2009 yılı öncesinde yapılan
kazılar sırasında da fark edilmiş, hatta ilk dükkânın (A mekânı) sadece güneydoğu duvarının üzeri açığa çıkarılarak bırakılmıştır (Resim: 4). Büyük ihtimalle, ticaret agorasının güneydoğu kapısında başlayan ve diğer Agora’ya
geçit veren cadde bu noktada son bulmaktadır.
2015 yılında Attius Philippus Suru ve çevresini daha iyi değerlendirebilmek için tam da bu noktada, tarafımızdan “APS IV” olarak isimlendirilen
alanda çalışmalara (Sond. 8-13/15) başlanmış ve duvarın güneydoğusunda
döşeme taşları ile kaplanmış bir alan açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu döşeme
taşları, daha önce A.M. Mansel tarafından da tespit edilmiş olan ve kent planında “b” ve “c” olarak isimlendirilen yolların birleşme noktasındaki meydana işaret ediyor olmalıdır (Resim: 5). 2016 yılında bu alana ait bilgilerimizi
arttıracak çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.
2015 yılında, IV numaralı alanda yaklaşık 4.87 m. seviyesinde başlayan
çalışmalar, 3.92-3.77 m. arasında (SB46) buluntuların kesilip ana toprağın
başlamasıyla son bulmuştur ve bu alanda toplam 2 ana evre tespit edilmiştir
(Resim: 6):
I. Evre: Sert, sıkıştırılmış zemin (kullanılan son cadde)
Yaklaşık 0.25 m. kalınlığındaki bu sert zemin 4.85-4.63 m. seviyeleri arasında (SB 34, 37) uzanmaktadır ve M.S. 7. yüzyılın içinde bir tarihte yapılmış
olmalıdır (Bu sert zemin, tıpkı APS III - Sond.4/14’de (SB138, 139, 140) tespit
edilen zemin gibidir).
II. Evre: Taş plakalarla kaplı cadde
Muntazam taş plakalarla kaplı cadde (II. Evre), üstteki sert zeminin (I.
Evre) hemen altında, 4.68-4.53 m seviyeleri arasında uzanmaktadır. 2015 yılında yapılan kazılar, bu cadde (SB64) ile arkasındaki dükkânların M.S. 1.
yüzyılda inşa edildiğine (SB39, 45, 47, 52, 54, 61, 62, 43 ?, 43/1?) işaret etmiştir.
Ancak, bu taş plakaların MS 6. yüzyılın II. yarısı/Erken 7. yüzyılda yer yer sökülmüş olduğu ve alanın tesviye edilerek (SB32, 38, 40, 57, 58, 59) üzerine sert
sıkıştırılmış topraktan bir zeminin (I. Evre) oluşturulduğu elde edilen önemli
sonuçlardan biridir.
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4.22 - 3.88 m. (SB42, 44, 63) arasında ele geçirilen, M.Ö. 2. -1. yüzyıl arasına
tarihlenen seramikler bu alandan tespit edilebilen en erken örnekler olup bu
döneme ait herhangi mimari bir ize rastlanmamıştır.
I. 2. Mimari Yapı Araştırması
K. PIESKER
2015 yılında, Devlet Agorasının güneyindeki hamam ile tiyatro arasındaki
sur bedenleri ve kulelerin 2013/2014 yılındaki detaylı dokümantasyonu duvarın kuzeyindeki kesitin sistematik bir şekilde belgelenmesi ile tamamlanmıştır. Bu şekilde surun adım adım gelişimi ve genişlemesi kontrol edilmeye
çalışılmıştır.
Çeşitli küçük taşlar ve spolie (devşirme) bloklarla örülen açıklıklar ve iç
kısımların masif kalın duvarları Bizans Döneminde bir güvenlik ihtiyacı olduğuna işaret etmektedir. Kapalı bir güvenlik hattı, aktif bir savunma için çok
anlamlı değildir. 1-4 numaralı sur bedeni ile kuleleri burada bir istisna teşkil
etmektedir. Roma Tiyatrosu’ndan takın kuzeyindeki Bizans sarnıcına kadar
sadece iki dar açıklık –Attius Philippus yazıtının olduğu kısım- olası mazgal
deliklerine işaret etmektedir. Savunma hattı, sahne binasının dış yüzünde,
takın üzerinde, üç gözlü çeşme ile birlikte nymphaeumun üst tarafında, bitişiğindeki alanın kuzeyinde ve Bizans sarnıcının kuzeyinde kurgulanabilir.
Sınırlı mimari kalıntılar beraberinde temel metot problemlerini de getirmektedir: Spolie malzeme ile örülen duvarların farklı yapısı sebebi ile aynı
evreye ait olup olmadıkları ya da mevcut yapı elemanlarının farklılığı veya
bu farklılıkların bir yapı evresine denk gelip gelmediği gibi. Söz konusu Bizans savunma duvarı bütünün sadece bir parçasıdır, onun parçalar halindeki
kalıntıları tutarlı bütün resmin bir araya getirilmesine hizmet edebilir.
I.3. Jeofizik Çalışmaları
İ. AKCA
Side antik kentinde yürütülen jeofizik çalışmalar, Attius Philippus
Suru’nun kuzeydoğuya bakan cephesi önünde gerçekleştirilmiştir. Çalışma-
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da jeofizik yöntemlerden doğru akım özdirenç tomografisi kullanılmıştır.
Yöntemin uygulamasında seçilen parametreler ile yer yüzeyinden 2.50 m. derinliğe kadar olan bölümden bilgi alınabilmiştir. Çalışma alanında birbirine
paralel hatlar üzerinde tekrar edilen ölçümler ile üç boyuttaki özdirenç dağılımı ortaya konulabilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde uygun ters-çözüm
yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen özdirenç modelleri her bir çalışma alanı
için uygun yöntemlerle görselleştirilmiş ve modellerin incelenmesi ile çeşitli
belirti alanları ayırt edilmiştir. Kesit ve modellerde kendisini yüksek özdirenç
belirtisi ile gösteren alanlar sonraki dönem kazı çalışmalarında değerlendirilmek üzere kazı alanı olarak önerilmiştir. Yapılan deneme sondajında (Sond.
8-13/15) elde edilen bulgular modelleri doğrular niteliktedir.

II. DOĞU KAPISI ÇALIŞMALARI
P. SCHERRER
U. LOHNER-URBAN
15 Temmuz-18 Ağustos 2015 tarihleri arasında Graz Üniversitesi Arkeoloji
Enstitüsü tarafından doğu kapısında kazı çalışmaları yürütülmüştür. 20112014 yıllarında arkeolojik araştırmalarda kapının içinde ve dışında açılan
sondajlarla önemli sonuçlara ulaşılmıştır (Resim: 7). 2015 yılında, kapının iç
kısmında iki sondaj (Sondaj F ve Sondaj G) daha açılmıştır. Bu sondajlar ile A
kapısı ve kuzeybatı avlu duvarındaki tabakalanmaya açıklık getirilebilmiştir.
Kapıdaki kazılar (Sondaj F), 1. temel basamağına uzanan zemin ile kapının
M.Ö. geç 1. yüzyılda yapıldığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Bu zemin,
doğudaki avlunun (Sondaj G) zemini ile aynıdır. Yapı buluntuları, anıtsal
kapı yapısının en başından beri bir “açık avlulu kapı” değil bir “Ana avlulu
kapı” olarak tasarlandığını göstermektedir. M.S. 2. ve 3. yüzyıla ait katmanların tespit edilememiş olması ilginçtir. Buradaki buluntular titizlikle incelenmelidir. M.S. 4. yüzyıla tarihlenen masif dolgu tabakası tespit edilmiştir. Bu,
M.S. 4. yüzyıldan 5. yüzyıla geçerken kapıda bir tadilat ve inşa evresine işaret
etmektedir. Böylelikle, A ve C kapısının M.S. 4./5. yüzyılda yapılmış olduğu
ileri sürülebilir. 2014 yılında açığa çıkarılan Agora’ya giden cadde döşemesi
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de bu evreye aittir. Bu yenileme çalışmaları ve kapının yeniden ele alınması
hemen yakında inşa edilen Piskoposluk Sarayı ile ilişkili olup olmadığı kesin
olmasa da düşünülebilir. M.S. 6. yüzyılda bir kesinti söz konusudur. Bu evrede, kapılar duvarla örülerek kapatılmış ve trafik engellenmiştir.
Bütün olarak, Sondaj F ve G’deki kazılar Doğu kapısının kullanım evrelerine ve kullanım tarihçesine ışık tutan çok önemli bilgilerin kazanılmasını
sağlamıştır. Yapının son kullanım evresi M.S. 7. yüzyılın içlerine kadar uzanmaktadır. 2016 yılında, B mekânın da küçük bir sondajın açılması planlanmaktadır.

III. P TAPINAĞI MİMARİ ARAŞTIRMA VE BELGELEME ÇALIŞMALARI
G. KAYMAK
2014 yılında jeofizik ölçümleri yapılmış olan P Tapınağı’nın kalıntılarının
çizim ve fotoğraflarla belgelenmesine, mimari detaylarının araştırılmasına
2015 yılında da devam edilmiştir (Resim: 8). 16 m. uzunluğundaki batı cephesi ve kuzey cepheleri ile anıtsal giriş yapısının bulunduğu platform, işaretlenmiş olan ölçme noktalarından hareket edilerek, anıtın tüm çevresinin
1:20 ve 1:10 ölçeğinde çizimsel olarak belgelenmesi tamamlanmıştır. Alt katın
üç mekânının tonoz örtülerinin taş örgüsünü gösteren tavan planları da 1:20
ölçeğinde çizilmiştir.
Ayrıca cellanın doğrusal olan batı cephesinin anıtsal giriş yapısı gibi mermer mi, yoksa yarım daire kısmında olduğu gibi kum taşı ile mi kaplı olduğu sorusuna cevap aramak amacıyla, tapınağın kuzey ve güney köşelerinde
1:10 ölçeğinde kesitler çizilmiştir. Cellanın doğrusal cephesine ait olabilecek
iki adet ‘mermer’ duvar kaplama bloğunun ve üst katın arşitrav ölçülerine
sahip olan bir adet duvar arşitravı kırık parçasının 1: 10 çizimleri yapılmıştır.
Cella duvarının kuzeybatı köşesindeki kalıntılarının iç tarafında, yak. 8-10 cm.
boyutlarında ve 2,2 cm. kalınlığında küçük bir mermer duvar kaplama parçası, kırılmış haliyle in situ konumunda tespit edilmiş, böylece cellanın içinin
mermer kaplı olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu detay ilgili plan kesit ve görünüşlere işlenmiştir.
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Cella duvarının kuzeybatı köşesindeki in situ konumundaki pseudo isodom
görünüşlü, iki sıra 30 cm. ve 96 cm. olan duvar kaplaması ölçülerinin, cellanın duvar yapısının tamamında geçerli olup olmadığını araştırmak amacıyla
cella duvarının taşıyıcı iç çekirdeğine ait 15 adet in situ ve 33 adet dağınık
halde bulunan traverten bloğun ulaşılabilinen yüzeylerinin, daha sonra bilgisayarda çizilebilecek şekilde, boyutları, dübel, kenet, kaldırma deliği gibi
verileri ön, arka, üst yüzey gibi yapıdaki konumlarını da dikkate alan teknik,
şematik çizimleri yapılmış, ölçüleri alınmıştır. Birçoğunun boyuna kesitinde,
kaplamaların burada ana taşıyıcıya daha derin oturduğuna işaret eden, “L”
formuna sahip olduğunu gösteren blokların 53 cm. ve 60 cm. gibi değişen
yükseklik ölçülerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Böylece duvar kaplamalarının yükseklik ölçülerinin in situ konumundakilerle sınırlı kalmadığı, farklı
ölçülere sahip olduğu anlaşılmış, sistemin araştırılmasına yarayacak veriler
elde edilmiştir.
Cellanın giriş kapısının, halen in situ olan eşiğinden ve yer yer mevcut olan
harç tabakasından dolayı taban seviyesi belirlenebilmektedir. Bu bilgiden hareketle, cellanın iç görünümüne ilişkin cevap aramak amacıyla, taban seviyesini ve dış duvar kalınlığını aşan, döşeme alt yapısına ait taşların konumları
belirlenip, çizim olarak üst kat planına eklenmiştir. Döşeme alt yapısına ait
olan bu taşların konum ve yükseklikleri cellanın iç görünümünde nişler bulundurduğuna işaret etmektedirler.
Tapınağa ait olan iki tympanondan bütün olanı üzerindeki Antik Çağda
önemli bir tarım kenti olan Side için ayrı bir önemi olan Demeter sembolleriyle betimlenmiş kadın başının, tiyatronun tavanında başörtülü “anne” olarak
betimlenen Demeter bezemesiyle karşılaştırılmasıyla, lüleli saçları açık olan
betimlemenin Demeter’in kızı Kore’ye ait olabileceği düşünülmektedir.
P Tapınağı araştırmaları 2016 yılından itibaren, TÜBİTAK’tan iki yıllığına
destek almaya hak kazanmıştır. Önümüzdeki yıllarda yerinde çalışmalarımız, araştırmaların devamı ve restitüsyon çalışmaları devam edecektir.
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IV. M YAPISI (DEVLET AGORASI ?) MİMARİ BELGELEME VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
A. YURTSEVER
M Yapısı (Devlet Agorası ?), Side antik kenti içerisinde Tiyatro-Agora yapı
kompleksinin güneyindedir. Ticaret agorası, M Yapısı’na sütunlu bir cadde
ile bağlanmaktadır. Yapı bir peristyl (tetraporticus) ve peristylin doğusunda yer
alan sıralı üç mekândan oluşmaktadır (Resim: 9).
M Yapısı’nı ilk defa çizimleriyle ortaya koyan ve kent planına aktaran kişi
1811/12 yılında Küçük Asya’da araştırmalar yapan İngiliz Kraliyet Donanması Kaptanı Beaufort’dur. Yapı kompleksine ilk ismini veren ve kent planına “M” harfi ile işleyen ise Lanckoronski ve ekibidir. Alanda ilk kazı çalışmaları 1949 yılında A. Müfid Mansel ile başlamış ve yapının doğusundaki sıralı
üçlü mekân ağırlıklı olmak üzere peristylin güneybatı köşesi kazılmıştır. Kazı
çalışmaları sonrasında, 1965 yılında, M Yapısı’nın doğusundaki sıralı üçlü
mekânın merkez salonu A. Machatschek tarafından kısmen restore edilmiştir.
Aradan geçen yaklaşık elli yıllık süreçte yapının eski veriler ışığında değerlendirilmesinin artık mümkün olamayacağı, gelişen arkeolojik bilgi ve
teknoloji ile yeniden ele alınması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, 2015
yılında M yapısında çalışmalara Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı danışmanlığında doktora tez çalışması kapsamında başlanmıştır. Çalışmada öncelikli
olarak mimari dokümantasyona ağırlık verilmiş, “kaisersaal” olarak isimlendirilen salonun rölöve-durum planı çalışmaları gerçekleştirilmiş, planda eksik görülen yerler durum planı temel alınarak tamamlanmış ve söz konusu
salona ait olabilecek mimari elemanların kataloğunun oluşturulmasına başlanmıştır. Yapı ile ilgili çalışmalara 2016 yılında devam edilecektir.
V. SİDE PİSKOPOSLUK YERLEŞİMİ
A. PÜLZ
2015 yılında Piskoposluk yerleşimi içerisinde öncelikle in situ olarak var
olan kalıntıların tespiti ve kontrolüne ağırlık verilmiştir. Side’nin piskoposluk
yerleşimi şüphesiz Erken Hristiyanlık dünyası için büyük önem taşımaktadır.
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Çalışma, A. M. Mansel’in planı ile yeni hazırlan şehir planı üzerinde temellendirilmiş ancak, buna bazı yeni eklemeler de yapılmıştır. Geç Roma - Erken
Bizans Dönemine ait inşai faaliyetler ekibimiz tarafından plana ve kartlara
işlenmiştir.
En dikkat çeki olan ana giriş kapısından sonra hemen doğuya doğru uzanan sütunlu caddenin sonunda yer alan, piskoposluk yerleşiminin anıtsal giriş kısmıdır. Alanda yer alan birçok mermer mimari blok, propylon yapısının
rekonstrüksiyonu için yardımcı olacak niteliktedir. Şu andaki bilgilerimize
göre propylon, Roma İmparatorluk Döneminde inşa edilmiş olmalıdır. Sorun
olan nokta, Roma İmparatorluk Döneminde hangi nedenden dolayı buraya
bu anıtsal kapının yapılmış olduğudur. Mimari elemanların üstün, nitelikli
işçiliği özellikle önemsenen bir alan olduğuna işaret etmektedir (temenos, büyük bir mekânsal yapı ?).
Erken Hristiyanlık Dönemi’nden sonra propylonun arkasına bir peristyl yapılmıştır. Peristylin porticusları çok renkli mozaiklerle süslenmiştir. Buradan
direk bazilikanın atriumuna geçilmektedir. Propylaionun muhteşem bir anıtsallıkta yapılmış olması Piskoposluk yerleşimine girişi simgelediğini açıklamaktadır.
2015 yılı araştırmaları ile bir başka sorunun daha cevabı aranmıştır: Propylonun hemen hemen 25 m. kuzeyinden güneybatıya dönen yaklaşık 5 m. genişliğindeki sokağın daha önce Roma Dönemine ait sütunlu cadde hattı üzerine inşa edilip edilmediğidir. Sütunlu cadde burada bölünmektedir. Güneye
doğru uzanan cadde propylonda son bulmakta, güneybatıya doğru uzanan
cadde ile direk M yapısına (= Devlet Agorası denilen) doğru uzanmaktadır.
Öne sürülen bu teze dair bugün çeşitli izler mevcut olsa da, gelecek yıllarda
bu konu detaylı bir şekilde değerlendirilecektir.
Sokağın doğusunda Bizans yapıları arasında bir Bizans çeşmesinin dokümantasyonu yapılmıştır (Resim: 10). Kareye yakın bir bina olan yapının tahmini duvar uzunluğu 5.10 m. dir. Güney, batı ve doğu cepheleri kemerli birer
açıklığa sahipken, kuzey duvarı kapalı (gen. 3,95 m., toprak yüzeyindeki görünen yük. 3,30 m.) ve bir nişe (gen. 1,08, yük. 2.16 m., der. 0,56 m.) sahiptir.
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Nişin zemininde başlangıç ve bitiminde iki su kanalı bulunmaktadır. Nişin
her iki yanında bordür yer alır. Daha önce içine su borusu yerleştirilmiştir.
Nişin içerisinde yer alan freskoda kanatlı, başında hale bulunan bir melek
figürü yer almaktadır.
Son olarak dokümantasyonu yapılan yapı 30 m. uzunluğunda üç nefli bir
bazilikadır. Doğu nekropolünde, doğu kapısının doğusunda yer alır. Yapıya
ait çok az duvar görülebilmektedir, büyük bir kısmı kumulun altında kalmaktadır. En iyi tespit edilenler, apsisin önündeki zafer takı ile in situ iki granit
sütundur. Kilisenin bulunduğu yer göz önüne alındığında “Mezarlık Kilisesi” olarak değerlendirilmesi gerekir.
VI. TYKHE TAPINAĞI MİMARİ BEZEME ÇALIŞMALARI
G. KOINER
A. PUHM
2015 yılında Tykhe Tapınağı’nın mimari bezemelerine yönelik çalışma tamamlanmıştır.
A. M. Mansel tarafından fotoğraflanan, ayakta bir figürün yer aldığı kubbeye ait kabartma şimdiye kadar maalesef taçlandırılamamıştır. Bunun için,
TT 52/10 numaralı blok (117x50x45 cm.) şimdiye kadar girlandlı bir frize ait
parça olarak yorumlanmıştır. İnce perdahlanmış kabartma yüzeyinin konkav
eğimi sebebiyle ve üst kenardaki kaldırma ve kenet delikleri muhtemelen
eğimli kısım olarak, belki de kubbenin parçası olarak yorumlanabilir. Dekorlu yüzeyde bir figürlü kabartma (bir hayvan ?) görülmektedir.
Vinç yardımı ile Tykhe Tapınağı’nın yerine konulan bezemeli parçaları
fotoğraflanmıştır. Böylelikle, çatının oturduğu yüzey, ortadaki blokta trapez
formlu kullanım görülmektedir. Mansel, çatının rekonstrüksiyonunu 12 kenarlı (yüksekliği yaklaşık 5,70 m.) bir piramit olarak önermiştir. Mimari elemanlar değerlendirilirken çatının dış yüzeyine ait damarlı bir mermer tespit
edilmiştir (TT 40/10).
Nymphaeumun olduğu sütunlu caddede açık gri renkli kireçtaşından çatıya
ait kesik konik formlu bir çatı parçası tespit edilmiştir. Parçaları vinç yardımı
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ile bir araya getirilmiştir (Resim: 11). Çatının üst kısmına ait bu parça yuvarlak ya da polygonal bir yapıya aittir. Üç bölümden oluşmaktadır. Aşağıdan
yukarıya doğru bir eğim ile yukarı doğru yükselmektedir. Üzeri aşağıdan yukarıya kadar balık pulu esasen yaprak motifleri ile bezenmiştir. Bloklar üzerinde kısmen dübel ve kenet delikleri mevcuttur. En altta çapı 160 cm.dir ve
üç parçanın toplam yüksekliği 116 cm.dir.
Bu konik formlu çatı parçasının Tykhe Tapınağı’na ait olup olmadığına
henüz karar verilememiştir. Alttaki 160 cm.lik çap, tapınağın cellasının 5.45
m.lik çapı için küçük kalacaktır. Ancak, kesik konik formlu çatının sadece üst
kısmına ait olması düşünülebilir.
Balık pulu bezemeli konik çatılar M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren küçük yuvarlak yapılarda görülmektedir. Atina Lysikrates Anıtı, Limyra’daki Ptolemaion,
Termessos’daki Geç Hellenistik-Erken İmparatorluk Dönemine ait yuvarlak
yapı, Sagalassos’da bir Aedikula’da, batı eyaletlerinde ve İtalya’daki Roma
Dönemine ait birçok mezar yapısında örneklerine rastlamaktayız.
VII. SİDE DİLİ VE YAZISI
C. ZINKO
M. ZINKO
Side diline ait ana malzemenin bulunduğu Side Müzesi’nde araştırmalar
ve dokümantasyon 2013-2015 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Sidece yazıtlar üzerine yeni bir makale tamamlanmak üzeredir. Bu yayında yeni yazıt
S I.2.5 ilk kez tanıtılacaktır.
Küçük gri bir mermer (yük. 200 mm., gen. 330 mm., harf yük. 15 mm.,
Envanter No: 2317 Env. 1103) üzerinde yazıt yer almaktadır. Bu yazıt uzun
Straregos Yazıtı’ndan (S I.2.1) sonra en fazla harf içerendir. Yazı üzerinde kişi
adları yer aldığından “isim listesi” olarak adlandırılmıştır. Sidece yazıttaki
isim formları aynı zamanda soy ağacını yansıtmaktadır. Yazıtta:
idionym

(Nom.) – patronym (Gen.) – papponym (Gen.)

veya idionym (Nom.) – patronym (Gen.) – papponym (Gen.) – propapponym (Gen.)
		

(Gen.)
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Yazıt Traskripsiyonu:

Yazıt S I.2.5 (Aktaran: Michaela Zinko )

Çeviri:
Zem, Isto’nun, (oğlu), Zem’in (torunu), Artmon’ın (oğlunun torunu)
Poyaw, Thandor’un, (oğlu), des Gari’nin (torunu)
Ubatzem, Ubatχar’ın, (oğlu), Ubatzem’in (torunu)
Thandor, Poyaw’nın, (oğlu), Thandor’un (torunu), Pigse’nin (oğlunun torunu)
Tobanremar, Thanpiy’in, (oğlu), Talamoniya’nın (torunu)
Poyaw, Poyaw’ın, (oğlu), Thandor’un (torunu), Gari’nin (oğlunun torunu)
Zem’in ((oğlunun) torunu)
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Özet:
Yazıtta oniki farklı kişinin ismi geçmektedir. Bunlardan dört tanesi (Artmon, Talamoniya, Thandor, Thanpiy) Hellen ismi atalardan geliyor olmalıdır, altı
tanesi (Gari, Isto, Pigse, Ubatχar, Ubatzem, Zem) Anadolulu atalardan ve iki
tanesinin (Poyaw, Tobanremar) kökeninin hangi coğrafyadan olduğunu belirlemek mümkün olamamıştır.

VIII. SERAMİK ÇALIŞMALARI
D. Ş. YILDIRIM
B. S. A. ORANSAY
2015 yılı seramik çalışmaları ağırlıklı olarak Attius Philippus Suru kazılarında ele geçirilen seramiklerin tasnif ve envanter işlemlerinden oluşmuştur.
Ele geçirilen seramikler 2014 yılı buluntularının devamı niteliğinde olup ağırlıklı Geç Antik-Erken Bizans Dönemine ait seramiklerden oluşmaktadır. Geç
Helenistik ve Roma İmparatorluk Dönemine ait çok az sayıda seramik ele
geçirilmiştir. Geç Helenistik Döneme ait malzeme, Attius Philippus Suru’nun
sondajlarının en alt seviyelerinden, Erken Roma Dönemi seramikleri ile birlikte ve az sayıda ele geçirilmiştir. Günlük kullanım kaplarına ait (kâse, çanak) olabilecek sarımtırak renkte renkli taşçık katkılı, yıpranmış amorf parçacıkların yanında, form veren tek örnek, içten ve dıştan koyu kahverengi yarı
mat firnisli, içe çekik ağızlı kâse (‘incurved rim” bowl) parçacığı olmuştur
(Resim: 12, No. 1). Az sayıdaki Roma İmparatorluk Dönemine ait seramik,
önceki yıllarda olduğu gibi, Doğu sigillata D grubu formlarından Atlante P10
ve P40’a ait parçalardan oluşmaktadır (Resim: 12, No. 2-3).
Geç Antik- Erken Bizans Dönemi seramikleri, daha önce de olduğu gibi,
2015 yılı seramik buluntularının tamamına yakın bir kısmını oluşturmaktadır. Tasniflenen örnekler daha önceki yıllarda tespit edilen form repertuvarına benzerdir. LRD grubu seramikleri dışında, kırmızı astarlı seramik ele
geçirilmemiştir (Resim: 12, No. 4- 20). M.S. 5. yy üçüncü çeyreği- 6. yy. başına
ait LRD 2 ve Reynolds LRD 11A formundaki örnekler dışında, literatürden
bilinen ve M.S. 6. yy. ikinci yarısı – 7. yy. ilk yarısı/ortasına tarihlenen LRD5,
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LRD6, LRD7, LRD8 ve LRD9; LRD 9C/10 formlarıyla birlikte Perge 4 (Fırat
1999) tipli parçalar tespit edilmiştir. Kırmızı astarlı seramikler dışında, acık
turuncu-sarımtırak renk hamurlu olan pişirme kapları ele geçmiştir (Resim:
12, No. 20-22). Yoğunlukla, Likya Bölgesi’nde (Patara, Xanthos, Limyra, Rhodiapolis) görülen söz konusu formların iki bölge arasındaki kültürel geçişliliğe işaret etmektedir.
Side’nin Geç Antik–Erken Bizans Dönemi amphora repertuvarında
yer alan LR 1, LR 4 ve LRA 5/6 örneklerinin yanında, 2015 yılı amphora buluntuları içerisinde dikkati çeken tek parça, Kuzmanov 9 tipi amphoraya ait
ağız parçası olmuştur. Güney kıyı şeridinde nadiren tespit edilen Karadeniz
kökenli olan söz konusu amphora tipi, M.S. 5. yy. örneklerine benzerlik göstermektedir (Resim: 12, No. 25).

IX. SİKKE BULUNTULARI
A. T. TEK
H. KÖKER
2015 yılı kazılarında toplam 74 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Bunlardan 4 adeti Grek, 56 adeti Roma ve 9 adeti Bizans dönemlerindendir. 5
adet sikke ise tanımlanamamıştır. 2015 yılının en ilginç buluntusu Flavius
Hanniballianus’a ait bir sikkedir. İmparator I. Constantinus’un yeğeni olan
Hanniballianus, M.S. 335-337 yılında I. Constantinus’un Sasanilere karşı hazırlamakta olduğu sefer sırasında “Rex Regum et Ponticarum Gentium” (Krallar Kralı ve Pontus Kralı) ilan edilmiş ve adına sikkeler basılmıştır. Muhtemelen I. Constantinus bu sefer sonrasında Doğu Anadolu’da Sasanilerden
ele geçirilecek topraklarda iki devlet arasında tampon görevi görecek bir
krallık kurmayı ve başına da Hanniballianus’u geçirmeyi amaçlamıştı. Ancak I. Constantinus’un M.S. 337’deki ölümü ile bu sefer gerçekleştirilmemiş,
Hanniballianus ise aynı sene Constantinus’un ailesinin pek çok ferdi ile beraber öldürülmüştür. Side kazılarında bulunan bu sikke üzerinde ön yüzde
Hanniballianus’un portresi, arka yüzde ise Euphrates (Fırat) Irmağını sembolize eden ırmak tanrısı bulunmaktadır (Resim: 13).
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Resim 1: Attius Philippus Suru: I - IV numaralı alanlar.

Resim 2: Attius Philippus Suru: II numaralı alan.
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Resim 3: Attius Philippus Suru: II numaralı alan.

Resim 4: Attius Philippus Suru: IV numaralı alan.
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Resim 5: Attius Philippus Suru: IV numaralı alan ve meydan (?)

Resim 6: Attius Philippus Suru: IV numaralı alan – Sond. 8, 10, 11B/15 (Doğu Kesit Çizimi).
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Resim 7: Side Doğu Kapısı kazı alanları ve yapı planı.
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Resim 8: P Tapınağı hava fotoğrafı (Side Kazı Arşivi).

Resim 9: M Yapısı doğusundaki sıralı üçlü mekân hava
fotoğrafı (Side Kazı Arşivi).

Resim 10: Çeşme, kuzey yüz.
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Resim 11: Nymphaion yakınındaki sütunlu cadde
üzerindeki konik çatı
örtü elemanı.

Resim 12: (1) «incurved rim» kâse; (2) DSD Atlante P10; (3) DSD
Atlante P40; (4) LRD 2/3; (5) LRD 11A/B ; (6) LRD
5; (7) LRD 6; (8) LRD 7; (9-12) LRD 8 ve varyantları; (13)LRD 9A; (14-15) LRD 9B; (16) LRD9C; (17-18)
LRD9C/10; (19) LRD, Fırat Perge 4; (20-21) açık renk
hamurlu pişirme kapları; (23) Kuzmanov 9.

Resim 13: SD.2015.S.47, AE Hanniballianus /
Euphrates, Constantinopolis Darphanesi.
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GÖKÇEADA UĞURLU - ZEYTİNLİK
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Burçin ERDOĞU*
Gökçeada’nın güneybatısında, Uğurlu Köyü’nün 1 km. kuzeyinde yer alan
Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde 2015 yılı kazı çalışmalarına Prof. Dr. Burçin
Erdoğu başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Atakuman’nın (ODTÜ) başkan yardımcılığında, Doç. Dr. Levent Atıcı (Nevada Üniversitesi), Dr. Denis
Guilbeau (Paris X Üniversitesi), Dr. Suzanne Pilaar Birch (Georgia Üniversitesi), Arş. Gör. Dr. Deniz Erdem (ODTÜ), arkeolog Nejat Yücel (İstanbul Üniversitesi), Doktora öğrencisi Jarrad William Paul (Melbourne Üniversitesi),
Mimar Dr. Ahmet Çinici ile Trakya Üniversitesi ve ODTÜ Yüksek Lisans öğrencileri Erkan Gürçal, Yasin Cemre Derici, Hasan Can Gemici, Beste Aksoy,
Cansu Karamurat ile Trakya Üniversitesi Lisans öğrencileri Cem Öztürk, Burçak Yağmur Ganiyusufoğlu, Uğur İlhan, Gülnur Börekçi ve Samet Özlü’den
oluşan bir ekip ile devam edilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak İstanbul Arkeoloji Müzesinden arkeolog Tarık Güçlütürk görev almıştır. 2015 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu’nun sağladığı
destekle yürütülmüştür.
Yaklaşık 250x200 m. boyutlarındaki Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde Neolitik ve Kalkolitik çağlara tarihlendirilen 6 kültür katı ve 12 tabaka saptanmıştır (Erdoğu 2014; 2016). 2015 yılı çalışmaları yerleşimin ortasından geçen
Uğurlu Köyünü Merkeze bağlayan ana yolun her iki tarafında yoğunlaşmıştır
(Resim: 1).
*

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU. Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya ABD, 22030
Edirne/TÜRKİYE.

117

KAZI ÇALIŞMALARI
BB14, BB15, BB14-15 ve AA-BB15 Açmalarında Yapılan Kazı Çalışmaları
Uğurlu Köyünden Merkeze giden ana yolun doğusunda BB15 plankaresi
ve BB14-15 yürüme yoluna denk gelen alanda 8x5 m. boyutlarında bir açma
açılmış, daha sonra bu açma batıya doğru BB14 plankaresi ve AA-BB14 yürüme yoluna denk gelen alanda 7x6 m. genişletilmiştir. Bu alanda yan yana
konumlanmış iki bina (Bina 6 ve 7) kazılmıştır. Binalar Uğurlu-Zeytinlik Yerleşmesinin II. kültür katına (MÖ 4500-4300) tarihlenmektedir. “Bina 6” içten
içe yaklaşık 5x5 m. boyutlarındadır. Kuru duvar tekniği ile örülen taş duvarlar 40-30 cm. yüksekliğe kadar korunmuştur. Binanın en az iki yapım evresi
içerdiği anlaşılmaktadır. Kuzey duvarı, çift duvar halinde yapılmış, yaklaşık
1 m. kalınlığında duvar elde edilmiştir. Batı duvarı 40-45 cm. kalınlığındadır
ve iki evrelidir. Güney duvarı standart olmayan bir şekilde doğuya doğru
uzanmaktadır. 30 cm. kalınlığında olan duvar diğer duvarlardan farklı bir
teknikte yapılmış, çok küçük düzgün taşlarla inşa edilmiştir. Binanın girişi
muhtemelen bu kısımdaydı. Binanın doğu duvarı kazılmayan kısımda kalmıştır. Binanın içinde, muhtemelen daha sonraki evrede, 4x3 m.lik kapalı bir
alan oluşturulmuştur. Bu alanın kuzey batı köşesine 1,80x0,80 m. boyutlarında bir platform yerleştirilmiştir. Binanın tabanı sıkıştırılmış toprak tabandır.
Binanın içinde platformun doğusunda ikisi büyük, biri küçük öğütme taşları,
tabana gömülmüş muhtemelen havan olarak kullanılmış delikli bir taş, ezgi
taşları ve çok büyük bir depolama kabının parçaları bulunmuştur (Resim: 2).
Binanın girişe yakın güney batı köşesinde ise 2 boncuk, 1 cilalı taş balta, 1 taş
keski, 1 havan eli ve kilden dokuma tezgahı ağırlığı ele geçirilmiştir.
Bir kısmı kazılmış olan “Bina 7”, Bina 6’ya bitişik olarak inşa edilmiştir
ve doğu duvarı Bina 6 ile ortaktır. Binanın kuzey ve batı duvar kalınlıkları
50 cm.den 60 cm.ye kadar değişmektedir. Binanın tabanı sıkıştırılmış toprak
tabandır. Binanın kuzey batısında, kuzey duvarına bitişik olarak yapılmış
2.10x0.80 m. boyutlarında bir platform yer alır. Aynen Bina 6’da olduğu gibi
platformun doğusunda 4-5 adet irili ufaklı öğütme taşı, ezgi taşları, tabana
gömülmüş muhtemelen havan olarak kullanılmış delikli bir taş, havanelleri
ve depolama kapları bulunmuştur. Batı duvarına bitişik olarak ayrıca kilden
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uzun silindirik kap ayakları toplu halde ele geçirilmiştir. Binanın içinde 1 cilalı taş balta ve birkaç deniz kabuğundan boncuk bulunmuştur.
Bina 7’nin batısında tek sıra taştan oluşturulmuş kapalı bir avlunun olduğu anlaşılmıştır. Avluda 1.00x0.80 m. boyutlarında dikey olarak yerleştirilmiş
taşlardan oluşturulmuş muhtemel bir depolama birimi bulunmuştur.

P5 Açmasında Yapılan Kazı Çalışmaları
Yerleşimin batısında P5 Açmasında 2015 kazı sezonunda yapılan çalışmalarda Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinin Neolitik Çağ IV. kültür katına (M.Ö.
6000-5650) tarihlenen “Bina 8” kısmen ortaya çıkartılmıştır. Binanın tabanının
oldukça iyi korunduğu fakat duvarlarının tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Binanın sadece güney duvarı ortaya çıkartılmıştır. Kuru duvar tekniği ile düzensiz taşlardan yapılmış duvarın kalınlığı 40 cm.den 35 cm.ye kadar değişmektedir. Duvarın içine doğru yaklaşık 60x60 cm. boyutlarında içi sıvalı bir
depolama çukuru kazılmıştır. Güney duvarı doğuya doğru kıvrılmaktadır.
Fakat doğu duvarını oluşturan taşlar çok dağınık, düzensiz ele geçirilmiştir. Binanın köşelerinin yuvarlatılmış olduğu anlaşılmıştır. Binanın batısında
1.30x0.40 m.lik bir payanda bulunmuştur. Payandanın sıvası oldukça kalındır
(yaklaşık 8 cm.) ve üzerinde kırmız boya izleri seçile bilmektedir. Payandanın
hemen güney bitişiğinde 50x30 cm. boyutlarında sarı renkli sıvadan yapılmış
bir kutu ve hemen önünde gene sarı renkli sıva toprağından yapılmış, oval
sığ bir çanak bulunmuştur. Binanın tabanı çok sert sarı renkli killi bir toprakla
sıvanmıştır. Binanın ortasına doğru tabana gömülü ortası delik bir taş ve 10
cm.lik bir kazık deliği bulunmuştur. Binanın tabanında en az 4 adet baskı bezemeli (Impresso) çanak çömlekler ele geçirilmiştir (Resim: 3).

Q6 /QP6 Açmasında Yapılan Kazı Çalışmaları
Geçen kazı sezonunda yerleşimin batısında P6 açmasının güney doğu profilinde yaklaşık 1 m. korunmuş, düzgün taşlarla örülmüş bir duvar saptanmıştı (Erdoğu & Yücel 2016). Bu duvar güneye Q-P6 yürüme yoluna doğru
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1x1.5 m. boyutlarında bir cep açılarak incelenmiş ve Kalkolitik Çağa ait (III.
kültür katı) büyük bir binanın köşe duvarı olduğu anlaşılmıştı. Bu kazı sezonunda önce Q-P yürüme yolu 6 m. uzunluğunda kazılmış, daha sonra 5x4
m.lik Q6 açması açılarak bina kalıntısı incelenmiştir. Kazılan alanda en üste
Kalkolitik Çağ II. kültür katına ait (M.Ö. 4500-4300), belirli bir plan vermeyen
duvar kalıntılarına rastlanmıştır. Duvarların hemen altında Kalkolitik Çağ III.
kültür katına ait (M.Ö. 5500-4900) binanın duvarları ortaya çıkartılmıştır. Fakat binanın muhtemel bir afet sonucu yıkıldığı ve II. kültür katı insanlarının
binanın tüm duvar taşlarını sökerek aldıkları anlaşılmıştır. Bu binanın sadece
kuzey batı köşesi ve kısmen tabanı korunmuştur. Binanın duvarlarının kademeli olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Alttan 80 cm. kalınlığında 4 sıra halinde
gelen duvarlar üstten 50 cm. kalınlığa düşmektedir. Temellere önce çok büyük
taşlar yerleştirilmiş daha sonra dikdörtgen veya kare olarak kesilmiş düzgün
taşlarla duvar yükseltilmiştir. Kuzey duvarının sadece 1.80 m.lik kısmı, batı
duvarının ise 2.60 m.lik kısmı korunmuştur. Binanın tabanı sarı renkli killi bir
toprakla sıvanmıştır. Binanın dolgusunda sadece çanak çömlek parçaları ve
hayvan kemikleri bulunmuşken, binanın hemen dışında P6 açması içinde bir
tane üzeri bezemeli büyük bir figürin parçası bulunmuştur (Resim: 4).

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Arazi çalışmalarına paralel olarak sürdürülen atölye çalışmaları 2015 kazı
sezonunda çanak çömlek, yontma taş, kemik alet ve figürinler üzerinde yoğunlaşmış, ayrıca zooarkeoloji ve arkeobotani çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
2015 kazı sezonunda yontma taş alet endüstrisi Dr. Denis Guilbeau tarafından çalışılmaya devam edilmiştir. Bu senenin en ilginç buluntusu obsidiyenden 2 adet mermi biçimli çekirdektir (Resim: 5). Bu tarz teknoloji adaya
özgü olmamakla birlikte geçen kazı sezonlarında da çok az sayıda hem obsidiyenden hem de çakmaktaşından mermi şeklinde çekirdekler bulunmuştu.
Figürinler ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
Atakuman tarafından çalışılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar ortaya çıkar-

120

tılan toplam 78 figürin ve figürinlerle ilişkili olabileceği düşünülen 67 kil, 7
taş ve 40 kemik buluntu incelenmiş ve bir figürin tipolojisi oluşturulmuştur. Ayrıca figürinlerin buluntu konteksleri, kırılma şablonları ve zaman ve
mekânda dağılımları da incelenmiştir. Uğurlu-Zeytinlik Höyük’te bulunmuş
olan figürinlerin büyük bir çoğunluğu Kalkolitik Çağa ait III. Kültür Katından
(M.Ö. 5500-4900) gelmektedir. Kemik aletler Melbourne Üniversitesi doktora öğrencisi Jarrad Paul tarafından çalışılmaya devam edilmiştir. Hem geçen
kazı sezonu hem de bu kazı sezonundan yaklaşık 100 kadar kemik alet çalışılmıştır. Aletlerin çoğu bız ve mablaklardan oluşmaktadır. Kemik aletlerin
büyük bir çoğunluğu Kalkolitik Çağa ait III. kültür katından (M.Ö. 5500-4900)
gelmektedir.
2015 yılında hayvan kemikleri Doç. Dr. Levent Atıcı ve Dr. Suzanne E.
Pilaar Birch tarafından çalışılmıştır. III, IV ve V. kültür katlarına ait farklı kontekslerden gelen malzemeler üzerinde çalışılmış ve izotop analizi için örnekler toplamıştır. Bu senenin en ilginç buluntusu Neolitik tabakalardan gelen
bir köpekbalığı dişi ve büyük bir yaban kedisine ait alt çene kemiğidir.

KAYNAKÇA
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ERDOĞU, B. & YÜCEL, N., “Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik 2014 Yılı Kazı Çalışmaları” Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 2016, s. 195-200.
ERDOĞU, B., “The Neolithic landscape and settlement in the Island of Gökçeada (Imbros, Turkey)”, M. Ghilardi (ed.) Géoarchéologie des îles de la
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Resim 1: Uğurlu-Zeytinlik’in Topografik planı ve Kazılan alanlar.

Resim 2: “Bina 6” içinden ayrıntı.

Resim 3: Bina 8’de bulunan ‘Impresso’ bezemeli çanak çömlek örnekleri.
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Resim 4: III. Kültür Katında bulunan figürin parçası.

Resim 5: Obsidiyenden Mermi biçimli çekirdek.
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2015 YILI ZERZEVAN KALESİ KAZI ÇALIŞMALARI
(2. SEZON)
Aytaç COŞKUN*
Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Demirölçek Mahallesi’nde yer alan Zerzevan
Kalesi ikinci dönem arkeolojik kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
izinleri ile Diyarbakır Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun’un
bilimsel danışmanlığında 22 Haziran – 15 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.
Zerzevan Kalesi’nde yürütülen bu büyük projenin tarafıma verilmesinden
dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne2, Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne3, desteklerinden dolayı Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’a, büyük bir özveri ile bizi hiç yalnız
bırakmayan Çınar Kaymakamı Sayın İsmail Şanlı’ya, Türkiye İş Kurumu’na
(İŞKUR) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’na teşekkürü bir borç bilirim.
Zerzevan Kalesi’nin 2015 yılı çalışmalarında 35 işçi, İŞKUR TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Projesi) tarafından 3 ay süreyle çalıştırılmıştır. Ayrıca
Karacadağ Kalkınma Ajansı’na sunulan “Zerzevan Kalesi Lazer Nokta Ölçme
Teknolojisi ile Tarama” başlıklı, TRC2/15/DFD/0009 kodlu proje kabul edilmiş ve ödenek sağlanmıştır.
*
1

2
3

Yrd. Doç. Dr. Aytaç COŞKUN, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 21280
Diyarbakır/TÜRKİYE, aytaccoskun@hotmail.com, www.zerzevan.com
İkinci sezon çalışmalarına Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Arş.
Gör. Gamze Hasdemir, Mimarlar Damla İçyer, Başak Akan, Arkeologlar Fatih Ekici, Fatma Durma, Mehmet Bilen, Eda Kılıç, Şıvan Ayus, Vedat Özkan, Uğur Sucu, Dicle Üniversitesi, Arkeoloji
Bölümü öğrencileri M. Fatih Yıldırım, Sefa Baykara, Nurjiyan Özdemir, Pınar Şenol, Kadri Subaşı katılmıştır.
Zerzevan Kalesi kazılarına sağladıkları izin ve sonsuz destekleriyle Kazılar Daire Başkanımız
Melik Ayaz’a, Kazılar Şube Müdürümüz Umut Görgülü’ye minnettarlığımızı belirtmek isterim.
Her konuda ve her ortamda çalışmalarımızı destekleyen ve yürütmemizi sağlayan Diyarbakır
Müzesi Müdürü Sayın Maşuk Türe ve tüm müze çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.
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Zerzevan Kalesi ikinci dönem kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Mersin Müzesi’nden Sayın Sedat Ateş katılmış
ve kazı çalışmalarına büyük katkısı olmuştur. 2015 yılı çalışmaları sonucunda
Diyarbakır Müzesi’ne 34’ü envanterlik, 44’ü etüdlük olmak üzere, toplam 78
eser kazandırılmıştır.
2015 yılı Zerzevan Kalesi arkeolojik çalışmalarında, öncelikli olarak ilk
sezon olan 2014 yılında başlatılan askeri yerleşimin sayısal planını çıkarmaya yönelik sürdürülen çalışmalara devam edilmiş, güney kule, kilise, yeraltı
ibadethanesi, konut A, J, K, L, M yapıları, sunu çanakları, kaya mezarları ve
su kanalında belgelemeye yönelik kazı çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 1-2,
Resim: 1). Ayrıca bütün alan temizlenmiş, arazinin ve yapıların 3D yersel lazer taraması yapılmış, hava fotoğrafları ve videoları çekilmiş, ziyaretçilerin
ve ekibin kazı alanına çok daha rahat ulaşabilmesi için araç-yaya yolları yapılmıştır. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da yerleşimin bağlı olduğu Demirölçek Mahallesi’nde ikamet eden ve ücretleri İŞKUR tarafından ödenen 5
bekçi görevlendirilerek alanın bütün yıl korunma altına alınması sağlanmış,
bekçiler sürekli hale getirilmiştir.

BELGELEME ÇALIŞMALARI
Sayısal Kent Planı ve Mimari Belgeleme
Askeri yerleşimin sayısal kent planının çıkarılması, kamu ve sivil yapıların, özellikle cadde-sokak ilişkisi kapsamında konut alanında 2014 yılında
ölçüm ve çizimleri bitirilemeyen bütün yapıların plan - rölöveleri tamamlanmış, ana plana eklenmiştir. Söz konusu çalışmalara özellikle Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından maddi olarak desteklenen proje ile alan ve yapıların
3D yersel lazer taraması büyük destek olmuş, restorasyon projeleri için sağlam bir altlık oluşturulmuştur. Yerleşimin etrafını çeviren 1,2 km. uzunluğundaki surlar takip edilmiş, takip edilemeyen alanlarda temizlik yapılarak sur
hattı da belgelenebilmiştir (Çizim: 1-5).
2015 yılı çalışmaları kapsamında kilise, güney kule, arsenal, tonozlu sarnıçlar, yönetim binası, konut A, B ve H yapısı, yeraltı ibadethanesi mimari
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blok ve yapı bölümlerinin çizimleri detaylandırılmış, blok envanter numaraları rölöve üzerine işlenmiştir. Ayrıca surlar, kilise ve arsenal yapılarının bilgisayar ortamında 3D rekonstrüksiyonu yapılmış, sur içindeki diğer yapılar
da belirli bir yüksekliğe kadar ayağa kaldırılmıştır. Temin edilen drone ile
yerleşimdeki tüm yapıların yüksek çözünürlükte fotoğraf ve videoları çekilmiş, ayrıca 5 dakikalık yerleşimin tanıtım filmi de hazırlanmıştır.

KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
2015 yılı Zerzevan Kalesi arkeoloji projesi kapsamında, öncelikli olarak
sayısal kent planının oluşturulması ve görünürdeki yapıların belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapıların mevcut durumlarının daha rahat anlaşılabilmesi ve ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla güney kule, yeraltı
ibadethanesi, konut A, J, K, L, M yapıları, kilise, sunu çanakları, kaya mezarları ve su kanalında temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda yüzeyde görülen diğer yapıların da sayısal ölçümleri yapılarak, söz konusu yapılar kent planına da işlenmiştir. Yerleşimin daha rahat
gezilebilmesi için geçici yol güzergâhları belirlenmiş ve bu yolların temizliği
de gerçekleştirilmiştir.

Güney Kule (BC-BD, 34-36)
Yerleşimin güneyinde dikkati çeken gözetleme ve savunma amaçlı üç katlı
büyük kulenin 19.2 m.’ye kadar olan kısmı korunmuş, orijinal yüksekliğinin
ise 21 m. olduğu tespit edilmiştir. 11,8 x 15,6 m. boyutlarında dikdörtgen formlu olan kulenin 8,6 m.ye kadarlık kısmında duvar kalınlığı 3,2 m.’dir. Kulenin
yamaç eğimine bağlı olarak alt kısmı dışa doğru yedi basamaklı kaide şeklinde inşa edilmiştir. 3 katlı olan kulede her bir kat kemerlerden oluşturulan
tonozlar üzerine oturmuştur. Söz konusu yapının girişi ve içerisi taş ve moloz
dolgu ile kapanmış, 2014 yılında küçük çaplı bir çalışma başlatılmıştır. 2015
yılı çalışmaları kapsamında ilk olarak 4,60 x 3,90 m. alanda 2. kattan aşağı
doğru inen geçitin doğu tarafında bu dolgunun kaldırılmasına başlanmıştır.
Tünelin hemen girişinde, surların içine bakan havalandırma veya aydınlatma
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işlevi gören mazgal tarzda 44x56 ve 50x56 cm. boyutlarında iki pencere daha
önceden tamamen ortaya çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalarda kulenin 2. katına
çıkışı sağlayan ara noktada içten genişliği 41x59 cm. boyutlarında mazgal şeklinde üçüncü bir pencere tespit edilmiştir. Bu alanda ayrıca katlar arasındaki
geçişi sağlayan basamaklar da ortaya çıkarılmıştır. Basamaklar ortalama 119
cm. uzunluğunda, 17 cm. yüksekliğinde, 31 cm. genişliğindedir ve 1. kattan
2. kata çıkan basamaklar oldukça sağlam olarak korunmuştur. Basamakların açılmasıyla sur içine açılan 115x190 cm. boyutlarındaki kapı da tamamen
ortaya çıkarılmıştır. Sur içine açılan kapının karşısındaki 1. kata açılan diğer
kapı da bütünüyle açılmış ve çalışmalar bu alanda yoğunlaşmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda batı kapısının hemen yanında -35 cm.de tam olarak
korunmuş bir kandil (ACF), yine bu alanda dolgu topraktan 2 adet ok ucu
(ACD-ACJ), geç dönem seramik parçası (ACI), -65-110 cm. arasında 4 adet ok
ucu ve parçaları (ACK-ACL-ACM-ACN) ele geçmiştir (Resim: 8-9).
Güney kulenin 1. katından aşağıya doğru devam eden, bindirme tekniği
ile yapılmış tonoz tavana sahip, basamaksız bir alan bulunmaktadır. Söz konusu penceresiz alanda bulunan iki niş aydınlatma amaçlı kandil konulması
için yapılmış olmalıdır. Basamaksız ve yine döner biçimde devam eden geçitin düzgün kesilmiş büyük taş bloklar ve harç ile yerleşim terkedilmeden
hemen önce kapatıldığı tespit edilmiştir. Yerleşimde ilk defa tespit edilen bu
gizli geçidin, ana kayaya oyulmuş bir yeraltı odasına ya da askeri yerleşimin
dışına açıldığı düşünülmektedir (Çizim: 3).

Özel Konut-A Yapısı (AG-AH, 28-30)
Yerleşimin orta kısmında, arsenal yapısı ile büyük su sarnıcı arasında kalan, 4 mekândan oluşan, 9,6 x 12,4 m. boyutlarında, askeri üst düzey bir yöneticinin kullanması olası bir yapı bulunmaktadır. Büyük boyutlu bloklardan
oluşturulan duvarları belirli bir seviyeye kadar korunmuş, kapı söve ve lentoları günümüze kadar ulaşmıştır. Yapıda toplamda sekiz kapı bulunmakta,
bu kapılardan sadece üçü günümüze sağlam korunmuş, pencere yüksekliği
ise günümüze kadar ulaşamamıştır (Resim: 3).
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Mekân-1 (AG-AH, 28-29)
A yapısının 2,9x7,7 m. boyutlarındaki Mekân-1’i iki bölümden oluşmaktadır. Yapının yıkılmasından ve geç dönem kullanımından dolayı çalışmalardan önce mekânın içeriği büyük bloklar, taş ve molozlarla kaplıdır. 2,8x3,6 m.
boyutlarındaki Mekân-1A’da taş ve molozların kaldırılması gerçekleştirilmiş,
-98 cm.’de pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış taban döşemesine ulaşılmıştır.
Söz konusu tuğlalar standart 35x35 cm. boyutlarında oldukça özenli bir işçiliğe sahiptir. Bir bölümü tahrip olmuş döşemenin kenarlarına tuğlalar bordür
şeklinde yerleştirilmiş, bordürün içi ise baklava dilimi şeklinde çaprazlamasına düzenlenmiştir. Kenar bordür ve döşemelerin geçiş bölümünde, ara kısımlara ise mevcut tuğlaların yarısı olan üçgen tuğlalar yerleştirilmiştir. Bu
alanda gerçekleştirilen çalışmalarda dolgu topraktan bol miktarda çatı kiremidi parçaları ele geçmiştir. Döşemenin korunan kısmının üzeri kazı sonrası
tahrip olmasını engellemek için elenmiş ince kum ile kapatılmıştır.
2,8x3,8 m. boyutlarındaki Mekân-1B’de gerçekleştirilen çalışmalarda -39
cm.’de diğer mekânda oldu gibi benzer pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış
taban döşemesine rastlanmıştır. Mekânda yapılan çalışmalarda, dolgu topraktan -32 cm.’de mortar parçası (ADD), taban üzerinde ise -39 cm.’de bronz
bir metal parça (ADH) ve cam bilezik parçası (ADI) ele geçmiştir. Ayrıca tabana ait tuğla parçalarına da (AFO) rastlanmıştır. Yer yer tahrip olduğu görülen
taban döşemesinin üzeri elenmiş ince kum ile kapatılarak diğer mekân gibi
koruma altına alınmıştır.
M1-A’dan dışarı batıya açılan kapı 82 cm. genişliğindedir fakat üst bölümü
ve lentosu günümüze kadar ulaşamamıştır. Yüksekliği yine korunmamış M1A’dan M-2’ye açılan doğu kapısının genişliği ise 128 cm., M1-A’dan M-1B’ye
açılan kuzey kapısı genişliği 111 cm., M1-B’den M-2’ye açılan doğu kapısı genişliği ise 118 cm.’dir. Yapıdaki genel olarak korunmuş diğer kapılar lentoya
kadar 190 cm. yüksekliğindedir ve rahat geçiş için uygun durumdadır.
Mekân-2 (AG-AH, 29)
A yapısının en büyük mekânı 5,2x7,7 m. boyutlarındaki Mekân-2’dir.
Mekânın güney duvarının yanında 127 cm.’lik dolgu topraktan yapıyla bağ-
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lantısı olmayan dağınık bir biçimde 19 bireye ait iskelet parçaları (ABH) ele
geçirilmiştir. Söz konusu insan kemiklerinin sonradan buraya gömüldüğü
açıktır ve Geç Roma Dönemine ait olmalıdır. Askeri yerleşimin İslam orduların gelişi ve ele geçirilmesiyle birlikte mekânın mezarlık olarak kullanıldığı,
sonradan defineciler tarafından iskeletler tamamen çıkarılarak yeniden buraya açılan çukura doldurulmuş olduğu düşünülmektedir. Bu alanda ortaya çıkarılan insan kemikleri Hacettepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, Biyolojik
Antropoloji Laboratuvarı’nda antropolojik inceleme ve ayrıntılı analizlerinin
yapılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal’a gönderilmek üzere özenli bir şekilde paketlenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca mekânın ana kaya tabanının
oldukça tahrip olduğu tespit edilmiştir. Mekânın kuzey yarısında yapılan çalışmalarda ise, dolgu topraktan -134 cm. derinlikte insitu olmayan pithos parçaları ele geçirilmiştir. M-2’den M-3’e açılan güney kapısı 121 cm. genişliğinde, 190 cm. yüksekliğinde; kuzey kapısı ise 124 cm. genişliğinde, 161 cm.lik
korunmuş yüksekliğe sahiptir.

Mekân-3 (AG-AH, 28-29)
A yapısının 3,3x3,4 m. boyutlarındaki Mekân-3’ü kareye yakın bir formdadır. 112 cm.lik dolgu toprak ve molozların kaldırılmasıyla ana kaya tabana
ulaşılmıştır. Mekân içerisinde bulunan büyük blok taşlar ise mekân içerisinde
bırakılarak ilerleyen zamanlarda yapılacak olan restorasyon çalışmaları için
hazır hale getirilmiştir. Mekân 3’ün güney kapısının önündeki dolgu topraktan, yassılaştırılmış kare formlu, üst yüzeyinde kazıma haç bulunan, özenle işlenmiş bronz bir aplik (ACG) ele geçirilmiştir. Yapının en büyük ve ana
girişi güneyde yer almakta, 130 cm. genişliğinde 190 cm. yüksekliğindedir.
M-3’den M-4’e açılan kapının genişliği 121 cm., yüksekliği ise korunmamıştır.

Mekân-4 (AG, 29)
3,5x3,4 m. boyutlarındaki Mekân-4, 3 ve 2 No.lu mekâna birer kapı ile bağlantılıdır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalarda 68 cm.lik dolgu topraktan
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çatı kiremidi parçaları ele geçirilmiş ve söz konusu parçalar bize yapının çatısı
hakkında önemli bilgiler vermiştir. Aynı zamanda geç dönem kaba seramik
parçaları ve 1 adet ok ucu da (ABZ) bulunmuştur. Mekânda bulunan büyük
düzgün blok taşlar ise mekân içerisine, düzenli bir şekilde istiflenmiştir.

Kaya mezarı-İbadethane (I Yapısı AI-AJ, 29-30)
Özel Konut-A Yapısı’nın 9,2 m. güneyinde ve tam karşısında yer alan, ilk
evresi olan Roma Dönemi kaya mezarından dönüştürülmüş, yerleşimdeki ilk
Hıristiyanların kullandığı yer altı ibadethanesi bulunmaktadır. Çalışmalara
başlamadan önce sadece iki girişin çok küçük bir bölümü görülmekteydi.
Yapının büyük bir kısmı toprak altında yer almakta ve işlevi hakkında fikir
edinmek de oldukça zordu. Yapılan çalışmalar sonrası ilk evresinde Roma
Döneminde ana kayaya oyularak yerin altına inşa edilmiş, yedi basamaklı,
tek girişli, üç klineli bir mezardır ve M.S. 3. yüzyılda kullanılmış olmalıdır.
Sonrasında M.S. 313 yılında imzalanan Milano fermanıyla, bütün Roma dünyasında Hıristiyanlığın serbest bırakılmasıyla birlikte, burada yaşayan küçük
bir grup ibadetlerini mezarı dönüştürerek bu yapıda gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Bu evrede doğu kline iki taraftan yontularak ve üzerine haç işlenerek
dönüştürülmüş, doğu duvarlarına yine haç ve bazı karakterler kazınmıştır.
Söz konusu karakterlerin içeriği hakkında bu aşamada bir şey söylemek oldukça zordur. Kuzeyde bulunan kline ise tahrip edilerek ikinci bir kapı girişi
haline dönüştürülmüş, kapının her iki tarafına ise haç işlenmiştir. Mekânın
ibadet amaçlı kullanılmış olmasından dolayı, güneydeki klinenin tavanına
havalandırma amaçlı geniş bir oyuk açılmıştır. Yapının dışında, hemen ön
tarafında, muhtemelen vaftiz için kullanılmış, ana kayaya oyulmuş, 152 cm.
uzunluğunda, 90-95 cm. genişliğinde ve 63-68 cm. derinliğinde havuz yer almaktadır. Havuzun büyük boyutlu yapılma nedeni ise Hıristiyanlığa ilk geçenlerin yaşça büyük olmasıdır. Ayrıca ibadethanenin doğu duvarına kandil
konulması için 27 cm. yüksekliğinde, 18 cm. genişliğinde ve 30 cm. uzunluğunda bir niş açılmıştır. Bu da ibadethanenin aydınlatılarak akşamları da
kullanıldığını göstermektedir. Yerleşimdeki ayakta kalan M.S. 6. yüzyıl kilisesi ise sonradan burada yaşayan cemaatin sayısının artmasıyla inşa edilmiş
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olmalıdır. Yerleşimin İslam orduları tarafından M.S. 639’da ele geçirilmesiyle
bu alan terkedilmiş ve yapı bir süre hayvan barınağı olarak kullanılmıştır.
Hayvan barınağı kullanıldığı döneme ait 4 adet hayvan bağlama oyuğu da
günümüzde görülebilmektedir (Resim: 4).
Yapıda sürdürülen çalışmaların ilk aşamasında, kuzey girişteki oldukça
eğimli dolgu toprak kaldırılmıştır. Bu alanda -163 ve -195 cm.de bronz birer yüzük (ABF), (ABG), -205 cm.de ok ucu (ABI), -197-220 cm. arasındaki
dolgu topraktan geç dönem seramik, pithos ve çatı kiremidi parçaları (ABL),
-225 cm.de bir sikke (ABO), -236 cm.de sikke parçaları (ABS), -241 cm.de ise
bronz bir metal parça (ABT) ele geçirilmiştir. Batıdaki kapı girişinin büyük bir
kısmını kapatmış dolgu toprak da, kuzeydeki gibi eş zamanlı kaldırılmıştır.
Çalışmalar sırasında -69-120 cm. arasında pithos parçaları, -94 ve -119 cm.de
sikkeler (ABM-ABR), -99, -142 ve -195 cm.de ok ucu (ABN-ABV-ABJ), -204
ve -256 cm.de cam parçaları (ABY) ortaya çıkarılmıştır. Güneydeki klinenin
dışa açılan havalandırma kısmında yapılan çalışmalarda da, -25 cm.de pithos
parçası (ACH), -45 cm.de ok ucu parçası, sikke ve cam parçaları (ACE), -47
cm.’de sikke (ACC), -98 cm.de ağırşak (ACB) ve -126 cm.de ise metal parçalar
ile bir adet boncuk (ACA) ele geçirilmiştir.
İbadethanenin doğu klinesi, tahribat öncesi 220 cm. uzunluğunda, 80 cm.
genişliğinde ve 122 cm. yüksekliğinde, güney kline 196 cm. uzunluğunda, 90
cm. genişliğinde ve 121 cm. yüksekliğinde, kuzey kline ise 198 cm. uzunluğunda, 83 cm. genişliğinde ve 122 cm. yüksekliğindedir. Doğu klinenin yüzeyindeki haç motifi 24,5 x 17 cm., doğu klinenin duvarındaki haç motifi 44
x 30,5 cm., kuzey klinenin duvarındaki haç motifi de 23 x 20 cm.dir. Kuzey
klinenin sonraki kullanımda tahrip edilerek dönüştürülen ibadethanenin girişi 140 cm. yüksekliğinde, 81,5 cm. genişliğindedir. Kapıdan içeriye açılan
basamaklar tahrip olmuş, ölçülebilen kısım 110 cm. uzunluğunda, 75 cm. genişliğinde ve 50 cm. yüksekliğindedir. Güney kline üzerindeki dışarıya açılan
havalandırma 72x72 cm. boyutlarında 26 cm. yüksekliğindedir. Batıdaki ana
girişe ait çıkışa doğru daralan 7 basamak 86-123 cm. uzunluğunda, 29-45 cm.
genişliğinde ve 18-19 cm. yüksekliğindedir.

İbadethanenin mevcut tabanı

220x322x326 cm. ölçülerindedir. Yapının dışında kuzey tarafta ayakta ibadet-
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haneye dönüştürüldükten sonra dikilmiş 3 blok bulunmaktadır. Bu bloklar
yapının alanına bir geçiş kapısı gibi izlenim uyandırmaktadır. Ortadaki en
yüksek blok 236 cm. uzunluğunda, 46x70 cm. genişliğindedir. Söz konusu
blok ile kırılmış doğudaki diğer blok arasında 124 cm. mesafe bulunmaktadır.

Konut Alanı (V-AO, 21-28)
Cadde ve sokakların izlenebildiği kuzeye doğru alçalan bölge konut alanıdır. Konutlar tek ya da birden fazla mekândan oluşmaktadır ve temel kısımları ana kayaya oyulmuş, ana kayanın oyulması ile elde edilen bloklar ise
yapı duvarlarında kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarında konutların
oldukça düzenli yerleştirildiği görülmektedir. Söz konusu evlerden günümüze kadar yüksekliği fazla korunmamış duvar ve kapı blokları izlenmektedir.
Bazı duvarlarda dikkati çeken dikme şeklinde duvar bloklarının araları kaba
taşlardan örülmüş olmalıdır ve günümüze kadar ulaşamamıştır. Konutların
genel olarak 2 katlı olduğunu söyleyebiliriz. Askerlerin ve sivillerin kaldığı
alanda konutların alt katları genelde depolama alanı, at ya da diğer hayvanlar
için kullanılmış, üst katları ise yaşam alanı olarak işlev görmüş olmalıdır. Bu
alanda sokak sistemi ve konutların mimari yapısının daha iyi anlaşılmasına
yönelik J, K, L ve M yapılarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 5).

Konut-J Yapısı (AC-AD, 25)
Konut J Yapısı, konut alanının 3. terasında, 7,6x6,1 m. boyutlarında, tek
mekânlı ve ana kayaya oyularak yapılmıştır. Ana kayanın yapısına göre korunmuş duvarların yükseklikleri değişmekle birlikte, duvarın üst kısmı taş
bloklar ile oluşturulmuştur. Bloklar genel olarak 79-138x58-66 cm. boyutlarındadır. Duvar en yüksek noktası doğu duvarıdır ve 206 cm. yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapı içerisinde, kuzey duvar kenarında, ana kayaya oyulmuş 91x94x176 cm. boyutlarında, 168 cm. derinliğinde yiyecek saklamak için
kullanıldığını düşündüğümüz deposu yer almaktadır. Yapının 145x201 cm.
boyutlarında tek bir kapısı bulunmaktadır ve giriş yönü batıdandır. Tek basamak ile girilen yapının kapı eşiğinde oturma yuvaları kuzey 15x25, güney
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15x20 cm. ölçülerindedir. Batı duvarında, ana girişin güneyinde sonradan
açılmış 95x105 m. (korunmuş yükseklik) boyutlarında küçük bir kapı daha
bulunmaktadır. Muhtemelen yerleşim terkedildikten sonra bu alan hayvan
barınağı olarak kullanılmış, büyük kapı molozlar ile kapatılarak daha küçük
olan kapı sonradan açılmış olmalıdır. Yapının merkezine yakın bir yerde ise
ana kaya 83x77 cm. boyutlarında blok şeklinde bırakılmıştır. Bu alan üst yapıyı taşıyan taş dikmeler için kullanılmış olmalıdır. Konutun dışında kapının
hemen kuzeyinde söz konusu konuta ait bir de su sarnıcı bulunmaktadır.
Konut-J yapısında gerçekleştirilen çalışmalarda, yüzey toprağında profil
vermeyen cam parçası (ACO), ok ucu (ACR), -34 cm.de cam boncuk (ACS),
-35 cm.de korozyona uğramış bronz sikke (ACT), -54 cm.de pişirme kabı, geç
dönem seramik ve pithos parçaları (ACU), -236 cm.de sikke parçaları (ABS),
-241 cm.de ise bronz bir metal parça (ABT) ele geçirilmiştir. Yapının ana girişindeki yüzey toprağından bronz sikke (ACY), ok ucu (ADE), metal takı parçası (ADF), batı kesimde -79 cm.de cam bilezik parçası (ACZ), güney kesimde
-82 cm.de bronz sikke (ADA), doğu kesimde -83 cm.de taş balta, at figürü
damgalı çatı kiremidi parçası (ADB), -85 cm.de kemik kolye ucu (ADC), yapının kuzeyinde yer alan depo içerisinde ise dolgu topraktan bronz saç iğnesi
(ADG) ve cam parçaları (ADJ) ortaya çıkarılmıştır.

Konut-K Yapısı (AE, 26-27)
Konut K Yapısı, konut alanının 2. terasında, 7,1x6,8 m. boyutlarında tek
mekânlı ve alt kısmı ana kayaya oyularak yapılmış, ana kayanın oyulması ile
elde edilen bloklar ise yapının duvarlarında kullanılmıştır. Lentosu bulunmayan batı kapısı 148 cm. genişliğinde, yüksekliği ise korunamamıştır, fakat
J yapısında olduğu gibi 201 cm. civarında olmalıdır. Yapının ana kayadan
oluşan en yüksek noktası doğu duvarıdır ve 280 cm. yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının güney duvarının ana kaya yüksekliği 198-60 cm. arasında,
kuzey duvarının ana kaya yüksekliği ise 165-218 cm. arasında değişmektedir.
Ana kaya üzeri duvarlar düzgün taş bloklarla örülmüştür. Bloklar genel olarak 47-139x45-42x68-70 cm. boyutlarındadır. K yapısı, askeri yerleşim terke-
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dildikten sonra yapının sütun ve duvar blokları kullanılarak ana kaya taban
üzerine muhtemelen hayvanlar için harçsız duvar örülmüş, yapı 4 parçaya
bölünmüştür. Tek basamak ile girilen yapının kapı eşiğinde oturma yuvaları
güney 19x24, -x27 cm. ölçülerinde, kapı eşiğinin ortasındaki yuva ise 10x18
cm.dir. Duvar yüzeyinde sonradan açılmış 6 oyuk da göze çarpmaktadır.
Gerçekleştirilen çalışmalarda, öncelikle yapı içindeki moloz taşlar ve toprak dolgu kaldırılmıştır. Yapının doğusunda -184 cm.de fibula (ACL), -186
cm.de metal profil vermeyen bir parça (ADM), -192 cm.de cam bilezik parçası (ADN), -247-249 cm.de geç dönem seramik parçası, iki adet tıkaç (AEE),
cam kulp parçası (AEF), bronz sikke (AEG), -277 cm.de çatı kiremidi parçaları
(AEH), -283 cm.de cam bilezik parçaları (AEI), güney kesimde, -194 cm.de
ok ucu (ADP), metal parçalar (ADR), -204-223 cm. arasında geç dönem günlük kullanıma ait seramik parçaları (ADU), -216 cm.de ok ucu (ADY), -225
cm.de cam kolye ucu (AEA), cam kaide parçası (AEB), -242 cm.de bronz sikke
(AEC), -267 cm.de taş tıkaç, cam bilezik parçaları (AER), yapının güneydoğusunda -215 cm.de metal aksam (ADV), güneybatısında, -213 cm.de ok ucu
(AEN), -246 cm.de cam bilezik parçası (AEO), -287 cm.de cam boncuk, Geç
Roma Dönemi bronz sikke, ok ucu (AEL), kuzey duvar kenarında, -204 cm.de
Geç Roma Dönemi bronz sikke (ADS), -261 cm.de kullanım amacı belirlenemeyen metal parça (AEP) ortaya çıkarılmıştır.

Konut-L Yapısı (AD-AE, 26-27)
Konut L, K yapısının kuzeyinde ve yapıya bitişik durumda 7,2x6,2 m. boyutlarında, tek mekânlıdır. Diğer konutlarda olduğu gibi alt kısmı ana kayaya
oyularak yapılmış, yapının kuzey, güney ve doğu duvarının alt kısmı ana kayadan oluşturulmuş, ana kaya üzeri ise düzgün bloklar ile örülmüştür. Lentosu günümüze ulaşamayan batı kapısı 160 cm. genişliğindedir, yüksekliği
ise korunamamıştır. Yapının kuzey duvarından M yapısına sonradan açılmış,
yapı içinden 2 basamaklı, 84 cm. genişliğinde dar bir kapı bulunmaktadır. Yapının doğu duvarında ise ikinci katı taşıyan ahşapların oturduğu bloklardan
birisi korunmuştur. Yine aynı duvarda 68x65x25 cm. ölçülerinde bir niş, güney
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duvarda ise sonradan açılan kemerli 65 cm. uzunluğunda başka bir niş daha
bulunmaktadır. Doğu duvar yüzeyinde 2,85 m. uzunluğunda, zemindeki ana
kayadan oluşturulmuş duvara doğru eğimli bir kanal bulunmaktadır. Yapının
kuzeydoğusunda ise zeminde ana kaya duvar biçiminde bırakılmış zeminde
3,1x2,6 m. boyutlarında bir bölüm bulunmaktadır. Odanın güney duvarında
192 cm. uzunluğunda, 77x43 cm. boyutlarında büyük bir blok ayakta durmaktadır. Batı duvarına paralel harçsız bloklardan oluşan ikinci bir duvar ise sonradan örülmüştür. Genel olarak sarnıçlar konutların önünde gözlemlenirken,
bu yapıda farklı olarak içeride, mekânın zemininde, batı ana giriş kapısının 79
cm. doğusunda yer almaktadır. Sarnıcın ağız çapı 63 cm.’dir ve yapı ağızdan
tabana doğru genişlemektedir. Su deposunun ortaya yakın kısmında, sarnıca
giriş için, yapıyı belirli sürelerde temizleyebilmek amacıyla iki adet içe çıkıntı
bulunmaktadır. 254 cm. derinliğe sahip sarnıcın zeminine, su ile birlikte gelen
kum, çakıl gibi atıkların birikme yeri olarak kullanılan, 86 cm. çapında 55 cm.
derinliğinde bir oyuk yapılmıştır. Sarnıcın ağızında ise bileziğin oturacağı kare
bir çukurluk bulunmaktadır ve söz konusu bilezik, gerçekleştirilen kazılarda,
3 parça halinde sarnıcın hemen yanında ele geçirilmiştir.
L Yapısında yürütülen çalışmalarda öncelikle yapı içindeki moloz taşlar
ve toprak dolgu kaldırılmıştır. Yapının batı duvarı dışında -59 cm.de, yüzeyinde at motifi bulunan çatı kiremidi parçası (AFA), doğusunda, -127 cm.de
cam bilezik parçası (ADO), güneyinde, -125 cm.de bronz sikke, pişmiş toprak
boncuk, geç dönem seramik parçası (ADZ), güneybatısında, -128 cm.de iki
adet tıkaç, taş alet (AET), güneydoğusunda, -160 cm.de bir çocuğa ait bronz
bilezik, tıkaç (AED), kuzeyinde, iki adet çatı kiremidi parçası, pithos kaidesi
(AEJ), kuzeyinde, -164 cm.de cam bilezik parçası, ok ucu (AEM), kuzeybatısında, -155 cm.de bütün halinde korunmuş çatı kiremidi (AEU), -190 cm.de
tam olarak ele geçirilmiş kandil, zincir (Resim: 8, 10), çatı kiremidi parçası
(AEY) bulunmuştur. Yapının zemini tamamen açıldıktan sonra yeraltı sarnıcının içindeki toprağın çıkarılmasına başlanmış, bu bağlamda -113 cm.de düz
çatı kiremidi parçaları ile kapama kiremidi (AFB), -160 cm.de pithos gövde ve
kaide parçaları, çatı düz ve kapama kiremidi parçaları, geç dönem seramik
parçaları (AFD), -175 cm.de işlevi belirlenemeyen bronz parçalar (AFE), -188
cm.de ise bir adet korozyona uğramış demir yüzük (AFF) ortaya çıkarılmıştır.
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Konut-M Yapısı (AC-AD, 26-27)
Konut M Yapısı, konut alanının 2. terasında, L yapısının kuzeyinde, tek
mekânlı ve yapıya bitişik konumda 7,7x6,2 m. boyutlarındadır. Mimari yapısı
diğer konutlarla aynı olan yapının batıdaki girişi tahrip olmuştur. Yapı üzerinde doğu ve batısı arasında seviye farkı çok fazla olan moloz taşlar - toprak
dolgu kaldırılmış, çalışmalar ise bu sezon sonlandırılamamıştır. Yapı içerisindeki dikey olarak duran 3 blok korunduğu gibi bırakılmış, işlevi yapının
kazısı tamamlandıktan sonra anlaşılabilecektir. Önümüzdeki sezon yapının
tamamının açılması öngörülmektedir.
Yapıda gerçekleştirilen çalışmalarda -132 cm.de saç iğnesi, ok ucu (AFG),
-173 cm.de iki adet Geç Roma Dönemi bronz sikke (AFH-AFI), -180 cm.de
iki adet ok ucu (AFJ-AFK), -187 cm.de ok ucu, bronz çengel (AFL-AFM) ele
geçirilmiştir.

Kilise (AS-AT, 30-32)
Mekân-4 Apsis (AS-31)
Yerleşimin yüksek olan güney bölümünde kamu yapıları bulunmaktadır.
Kentte en iyi korunmuş kamu yapılardan birisi doğu-batı doğrultusunda 4
mekândan oluşan kilisedir. Yerleşimin en yüksek noktasına inşa edilmiş kiliseye güneydeki avludan girilmekte, yapının içinde Mekân-2’de ise bir vaftiz
havuzu bulunmaktadır. Yapının kuzeydeki en büyük ana mekânı beşik çatı
ile örtülü 6,6x12,4 m. boyutlarındaki Mekân-4’tür. Sadece doğu ve güney duvarlarının bir kısmı ayakta olan yapıda üst örtü tamamen çökmüştür. Üçgen
bir çatıya sahip olduğu görülen yapının yakın dönemde yerleşim birimi, sonrasında ise hayvan barınağı olarak kullanıldığı, bu nedenle de oldukça tahrip
olduğu tespit edilmiştir (Çizim: 4, Resim: 6).
2014 çalışmaları kapsamında kilisenin çevresinde ve iç mekânlarında temizlik - kazı çalışmaları yapılmış, bu kapsamda kilisenin en büyük bölümü,
Mekân-4’de de çalışmalar yürütülmüştür. Mekânın doğusunda bir apsis olduğu düşünülse de, 2014 yılında bu alanda kazı yapılmamış, 2015 sezonun-

137

da ise bu durumun kesinliğe kavuşturulabilmesi için çalışma programına
alınmıştır. Çalışmalar sonrası 52 cm. derinlikte ana kayaya ulaşılmış, doğu
bölümde apsisin varlığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Fakat doğu bölüm tamamen tahrip olduğu için kesin bir şey söylemek de oldukça zordur.
3,38x3,38 m. boyutlarında bir apsis de olabilecek alan, mekânın tabanından
iki sıra bloklardan oluşan düzgün duvar ile 82 cm. yüksekte yer almaktadır.
Bu kısım kilisede rahibin ayini yönettiği yer olmalıdır.

Sunu Çanakları (CB-CC, 43)
Surların dışında, güney kulenin 202 m. güneydoğusundaki tepe üzerinde,
kaya mezarlarının ve taş ocağının bulunduğu alanda ana kaya yüzeyi düzeltilmiş, bu alana iki adet sunu çanağı yapılmıştır. Temizlenen bu alanda pagan
Roma Döneminde dini törenler düzenlenmiş olmalıdır. Bu çanaklardan KS1,
85 cm. çapında, 28 cm. derinliğinde, KS2 ise 58 cm. çapında, 24 cm. derinliğinde ve yapılanmalar birbirine paralel konumdadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan çanaklar arasındaki mesafe 8,2 m.dir.

Su Kanalı (AU-BB, 40-61)
Askeri yerleşimde en büyük ihtiyaç sudur ve uzun zaman sürecek kuşatmalara karşı sürekli su depolanma ihtiyacı duyulmuştur. Bu nedenle surların
içine ana kayaya oyulmuş iki büyük tonozlu su sarnıcı (Çizim: 5, Resim: 7) ve
şu ana kadar tespit edilen 54 yer altı sarnıcı inşa edilmiştir. Özellikle tonozlu
su sarnıçlarına ve yeraltı sarnıçlara su sağlayan, surların dışında bulunan su
kanalında 2014 yılında çalışmalar başlatılmıştır. 2015 yılında da kanalın başlangıç yönüne doğru çalışmalar sürdürülmüş, kanalın 454 m’lik kısmı ortaya
çıkarılmıştır. Kanalın uzunluğu ve başlangıç yeri hakkında şu aşamada bir şey
söylemek oldukça zordur. Kanalın genişliği 51-68 cm., derinliği ise 48-61 cm.
arasındadır. Önümüzdeki sezon da kanalda çalışmalara devam edilecektir.
Kanalda yapılan çalışmalarda kanal içinden BM 40-1 karelajında ok ucu
(ABA), BU 47-1 öğütme taşı parçası (ABD), BV 48-3 Geç Roma dönemine ait
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bronz sikke (ABP), BV 48-3, BU 49, 2-4, BR 50-3, BS 50, 1-3, BT 49-3 geç dönem
seramik parçaları ve çatı kiremitleri, BU 49- 2 taş gülle (ABU), BV 49-4, BU 492, 3 üç adet ok ucu (AFN, AFP, AFR) ele geçirilmiştir (Resim: 9).

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en uç sınırını oluşturan Anadolu’nun
güneydoğusu ekonomik, siyasi ve stratejik açıdan her zaman önemini korumuş, bu coğrafyada hakimiyet kurmak için dönemin iki büyük gücü Roma
ve Parth/Sasaniler büyük mücadele vermiştir. Bu bağlamda kilit noktada yer
alan ve Roma’nın askeri yerleşimi olan Zerzevan Kalesi’nde yeni başlayan çalışmalar, bölgenin Roma Döneminin aydınlanması açısından oldukça önemli
bir rol üstlenmektedir.
Askeri yerleşim antik yol güzergâhında, 124 m. yükseklikteki kayalık bir
tepenin üzerine kurulmuştur. Yerleşimin güneyinde, kamu yapılarının da bulunduğu alanda, gözetleme ve savunma kulesi (güney kule), kilise, yönetim
binası, arsenal, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer almaktadır. Kuzeyinde
ise cadde-sokaklar ve konutlar rahatlıkla takip edilebilmektedir. Konutların
bulunduğu alanda aynı zamanda su sarnıçları, yeraltı ibadethanesi, tahıl deposu, henüz işlevi belirlenemeyen birçok yapı da tespit edilmiştir. Yerleşimin
etrafını surlar çevirmektedir ve kalıntılar yaklaşık 60 dönümlük bir alana dağılmıştır. Surların dışında yerleşime su sağlayan kanallar ve sunu çanakları;
nekropol alanında ise kaya mezarları ve tonozlu mezarlar bulunmaktadır.
Surlardan giriş antik yolun da bulunduğu doğudan, iki büyük burcun arasından sağlanmaktadır. Bütün yerleşim yaklaşık 12-15 m. yüksekliğinde, 2,1
- 3,2 m. kalınlığındaki surlarla çevrelenmiştir. 1,2 km. uzunluğundaki sur duvarına belirli aralıklarla yerleştirilmiş 10 adet burç ve 2 kule tespit edilmiştir.
Aynı zamanda burçlar arasında dışa çıkıntılı destek duvarları da bulunmaktadır. Doğu sur duvarlarında burçların fazlaca yapılması, kaleye tek girişin ve
antik yolun bu bölümde yer alması, konumunun saldırıya açık bir topografik
özelliğe sahip olmasındandır. Yerleşimin güneyinde dikkati çeken gözetleme ve savunma amaçlı üç katlı büyük kulenin 19.2 m.ye kadar olan kısmı
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korunmuş, orijinal yüksekliğinin ise 21 m. olduğu tespit edilmiştir. Güney
kulede gerçekleştirilen çalışmalarda yer altına doğru devam eden bir geçit
tespit edilmiş ve bir bölümü ortaya çıkarılmış, fakat geçidin son kuşatmadan
önce düzgün bloklar ve harç ile kapatıldığı görülmüştür. Cadde ve sokakların
izlenebildiği kuzeye doğru alçalan bölge ise konut alanıdır. Kuzeydeki konut
alanı dışında kamu yapılarının ağırlıkta bulunduğu güney bölümde de daha
büyük boyutlu tekil yerleşim birimleri bulunmaktadır. Bu özel yapılar kentin
yöneticilerine ve üst düzey kişilerin kullanımına yönelik olmalıdır.
Yerleşimin merkezinde, önceki evresi Roma Dönemi olan kaya mezarından dönüştürülmüş, burada yaşayan ilk Hıristiyanların kullandığı yer altı
ibadethanesi bulunmaktadır. Güneyde ise yeraltı ibadethanesinden sonra,
M.S. 6. yüzyılda inşa edilmiş ve kentte en iyi korunmuş kamu yapılardan
birisi olan doğu-batı doğrultusunda 4 mekândan oluşan kilise yer almaktadır.
Alandaki en yüksek noktaya inşa edilmiş kiliseye güneydeki avludan girilmektedir. Kilisenin kuzeyinde ise yerleşimin en büyük yapısı yer almaktadır.
Dar uzun forma sahip, iki bölümlü olan bu yapı 10,9x36,4 m. boyutlarındadır.
Beşik çatıya sahip olan yapının silah (arsenal) deposu olduğu düşünülmektedir. 1975’e kadar ayakta olan yapının doğu duvarı yıkıldığı haliyle günümüzde görülebilmektedir.
Yerleşimde su ihtiyacını karşılayan ana kayaya oyulmuş 54 sarnıç yapısı
tespit edilmiştir. Konutların önünde yer alan bireysel sarnıçlar dışında, kamunun kullanımı için kuzey bölümde büyük sarnıçlar da bulunmaktadır. Söz
konusu tonozlu sarnıçların alt bölümü kemer başlangıcına kadar ana kayaya
oyulmuştur. Doğu duvarı sura dayanmış 11,2x22,5 m. boyutlarında, iki bölümlü üzeri tonozlarla örtülmüş büyük su sarnıçlarının kentin ana su kaynağı
olduğu açıktır. Kentin güneyinde, surların dışında yer alan ve 450 m.’lik kısmı açığa çıkarılan oldukça uzun kanal bu büyük sarnıçlara su sağlamaktadır.
Yerleşim alanı dışında farklı tip mezarlardan oluşan nekropol alanı bulunmaktadır ve burada genel olarak 3 tür mezar tespit edilmiştir. Bunlar tonozlu
mezarlar, klineli ve lahit biçiminde oyulmuş kaya mezarlarıdır.
Askeri yerleşimin konumuna bakıldığında Amida’dan Dara’ya giden
yol üzerinde stratejik bir noktada yer almaktadır. Aynı zamanda Zerze-
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van, Edessa’dan (Şanlıurfa), Nisibis’e (Nusaybin) kadar uzanan antik yol
güzergâhında bulunmaktadır. Söz konusu antik yolu Sasani hükümdarları
M.S. 359, 503 ve 604 yıllarında batıya yaptığı seferler sırasında kullanmış ve
Zerzevan Kalesi (Samachi) ile birlikte Amida (Diyarbakır) ele geçirilmiştir.
Bu seferler sırasında bölge ile birlikte Zerzevan Kalesi de sürekli olarak el
değiştirmiş, fakat uzun süre Roma hakimiyetinde kalan yerleşimde asıl inşa
faaliyetleri de bu dönemde yürütülmüştür. Askeri yerleşime bakıldığında su
bakımından zengin vadide yerleşik ve tarımla uğraşan insanların sığınacağı
bir yer konumunda olduğunu da söyleyebiliriz. Bu durumda Zerzevan’ın sadece askerlerin kaldığı bir yer olmaktan çok sivillerin yaşadığı yer olarak da
düşünülmesi gerekir. Yerleşim konumu itibariyle bütün vadiye hakim, antik
ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma
sınır garnizonudur ve Roma-Sasani arasındaki büyük mücadelelere sahne olduğu açıktır.
Yerleşimin ilk inşa edildiği dönem kesin olmamakla birlikte ancak devam
eden kazılar ile kesin sonuçlara ulaşılabilecektir. Mevcut mimari kalıntılar ve
çalışmalarda ele geçirilen buluntular incelediğinde M.S. 3. yy.da alanın kullanıldığı söylenebilir, fakat bu dönemdeki boyutları hakkında bilgi vermek
şu an için çok zordur. Büyük bir olasılıkla yerleşimin surları ve yapılarının
Anastasios I (M.S. 491-518) ve Justinianos I (M.S. 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut son haline getirildiği söylenebilir. M.S. 639 yılında İslam orduları tarafından bölgenin fethine kadar yerleşim kullanılmış olmalıdır. İslamiyetin yayılma sürecinde Amida ve Dara’da
yerleşim devam ederken, Zerzevan’ın bulunduğu alan jeopolitik önemini
kaybetmiş, yüksek bir tepede yer alması, ulaşım ve su sorunu gibi nedenlerle
terk edilmiştir. M.S. 639’dan itibaren 1890’lı yıllara kadar geçici barınaklar
dışında alan kullanılmamış, 1890-1967 yılları arasında ise 17 hanelik bir köy
kalıntılar üzerinde varlığını sürdürmüştür.
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Çizim 1: Zerzevan Kalesi, topografik plan.
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Çizim 2: Yerleşim planı.
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Çizim 3: Güney Kule.

Çizim 4: Kilise.

Çizim 5: Tonozlu sarnıçlar.
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Resim 1: Zerzevan Kalesi, havadan görünüm.

Resim 2: Güney Kule ve geçit kazı sonrası görünüm.
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Resim 3: Konut-A Yapısı ve Mekân-1.

Resim 4: Kaya mezarı-yeraltı ibadethanesi.
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Resim 5: Yerleşim birimleri, kazı sonrası.

Resim 6: Kilise, temizlik ve kazı sonrası.

Resim 7: Tonozlu sarnıçlar.
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Resim 8: Kandiller.

Resim 9: Ok uçları.
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Resim 10: Bronz zincir.

LIMYRA 2015
M. SEYER und Mitarbeİter*
Die Kampagne 2015 in Limyra, die unter der Leitung von Martin Seyer
und der stellvertretenden Grabungsleiterin Zeynep Kuban stattfand, dauerte vom 20. Juli bis 11. September1. Unser Dank gilt der Generaldirektion für
Kulturgüter und Museen des Ministeriums für Kultur und Tourismus für die
Erteilung der Grabungsgenehmigung, Frau Bahar Hasırcı (Yozgat) für das
Entgegenkommen und die Hilfe, die sie der Grabung als Regierungsvertreterin entgegenbrachte.
1. FORSCHUNGSSCHWERPUNKT ZUR URBANISTIK IN LIMYRA
Im Rahmen der Forschungen zur Urbanistik in Limyra wurden folgende
Arbeiten unternommen.
1.1. Doğu Şehri’nin Mimari Yüzey Araştırması
I. UYTTERHOEVEN
31 Ağustos – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında, Koç Üniversitesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Inge Uytterhoeven, lisans öğrencileri Aymesey Albay, Naide Gedikli, Can Özlü ve Edinburgh Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Audrey
Scardina’dan oluşan küçük bir ekip tarafından Limyra’nın Doğu Şehri’nde
*

1

Dr. Martin SEYER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz Klein Gasse 1, A-1190
Wien/ÖSTERREICH.
Prof. Dr. Zeynep KUBAN-TOKGÖZ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, TR34469 Maslak, İstanbul/TÜRKİYE.
An der Kampagne nahmen folgende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teil: H. Aktur, A. Albay,
Ö. Atlağan, P. Bes, H. Brückner, H. Eichner, İ. Eker, C. Ekici, D. Engin, N. Gedikli, K. Gschwendtner, H. B. Hamurişçi, C. Hızlı, R. Hügli, M. S. İzgi, C. Kacar, İ. Kosova, C. Kurtze, H. Lotz, S.
Mayer, C. Metin, J. Novacek, Ö. Özcan, C. Özlü, S. Paşaoğlu, M. Pekduraner, D. Saygı, A. Scardina, K. Scheelen, U. Schuh, C. Seçkin, M. Seyer, K. Sezgin, F. Stock, E. Taşkıran, C. Tokgöz, S.
Türkkan, H. Ünlü, L. Uncu, I. Uytterhoeven, B. Üzümkesici, M. Vernet-Pons.
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mimari bir yüzey araştırması yürütülmüştür. 2014 sezonunda sürdürülen ön
çalışmanın doğrultusunda, yüzey araştırması şehrin bu kısmında, yüzeyde
görülebilen, çoğunlukla (Geç) Roma ve Erken Bizans Dönemi yerleşimlerine
ait olduğu düşünülen in situ duvarlara ve bina kalıntılarına odaklanmıştır.
Yüzeyde bulunan toplam 239 ayrı unsur, detaylı tanımlamalar, ölçümler ve
fotoğraflı dokümantasyonla etraflı bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Ayrıca,
şehir planının son halinin tamamlaması için, in situ duvar bölümlerinin Christian Kurtze (serbest çalışan yüzey araştırmacısı) tarafından GPS aracılığıyla
haritası çıkarılmıştır. Doğu Şehri’nin büyük kısmı, özellikle kuzeyi, yoğun
bitki örtüsünden arındırılarak arazinin görünürlüğü artırılmış ve bu durum
diğer türlü üzerinde çalışılamayacak mimari unsurların kayıt altına alınmasına olanak vermiştir. Böylece, eldeki mimari yüzey verileri sadece doğrulanmakla ve tamamlanmakla kalmayıp ayrıca bunlara şimdiye kadar belgelenmemiş yeni bulgular eklenmiştir.
In situ duvarların çalışılmasıyla, özellikle de en uzunu 21.45 m.ye kadar
ulaşan harçlı molozun içinde birtakım birbirine paralel ve dik duvarların
bulunduğu ‘Piskopos Kilisesi’nin batısındaki alan ve şehrin güney-doğusundakilerin incelenmesiyle, Doğu Şehri’nin genel yerleşimi ile ilgili bilgiler
açığa çıkarılmıştır. Bu duvarlar genellikle, cadde revaklarına ait olan in situ
sütun sekilerinden anlaşıldığı üzere, Doğu Şehri’nin batı girişinden başlayan, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda ilerleyen, Piskopos Kilisesi’nin
kuzeybatısında doğuya ve sonra kuzeydoğuya doğru, Doğu Kapısı yönüne
sapan sütunlu caddeye karşılık gelmektedir. Duvarların düzenli bağlantılar
oluşturması, caddelerle ve sokaklarla ayrılmış insulaenin rekonstrüksiyonunu
sağlamıştır. Yüksekliği 2.50 m.ye kadar korunmuş geniş bir binanın (avlulu
bir ev?) bulunduğu şehrin güney-doğu tarafında, yüzeyde görünen duvarlar önceden yapılan jeofizik araştırmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bu
sonuçlar da, bölgede geniş konut birimlerinin bulunduğunu ve bazılarının
sütunlu avlulara sahip olduğunu göstermiştir. Dahası, Doğu Şehri’nin merkezinde, sütunlu caddenin kuzeyinde, yarım daire şeklinde bir meydanın
ve/veya nymphaeum gibi yarım yuvarlak arka duvarı olan bir yapının parçası olabilecek geniş ve eksedra biçimli bir yapı haritalanmıştır. Ayrıca, in situ
duvarların haritalarının çıkarılması, bir kısmının daha önce tamamen belge-
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lenmediği yapıların yerleşiminin anlaşılmasına olanak sağlamıştır. Örnekler,
Doğu Şehri’nin kuzeyinde, Geç Antik Döneme ait bir evle bağlantılı özel bir
hamam kompleksi olup daha sonra Erken Bizans Dönemi şehir duvarına dahil edilmiş olabilecek harçlı molozda bulunan iki apsisli bina (Resim:1) ve
şehrin kuzey-doğusundaki büyük hamamın güney-batısında bulunan kilise
(apsisin tahmini yarıçapı: 7 m.) olarak sıralanabilir. Psikopos Kilisesi’nin de
muhtemelen beş nefli bir bazilika olduğuna dair yeni bir bilgi edinilmiştir. In
situ duvarlardan yola çıkarak tanımlanabilecek binalarla ilgili daha fazla ayrıntı, Piskopos Kilisesi’nin süslü yapı elemanları gibi bu Erken Bizans Dönemi
yapısının zengin süslemeleri göz önüne alarak yapı bloklarının belgelenmesiyle edinilmiştir (Resim: 2). Bunun yanında, günümüze kadar korunamamış
diğer binaların izleri o yapılara ait öğelerin sonraki inşalarda yeniden kullanılmasıyla sürülebilmiştir. Bu durum, güneydeki hamamın kuzey duvarında
bulunan, sütunlu caddeyle kesişen ve şehrin bu kısmında olması beklenen
– henüz tanımlanamamış – agoranın yakınında bir onursal anıta ait olabilecek
kemer taşları örneğinde görülmektedir. Aynı şekilde, Erken Bizans Dönemi
şehir duvarında devşirme taş (spolia) olarak kullanılmış çok sayıdaki büyük
sütun parçaları ve süslemeli mimari öğeler, muhtemelen bir ya da daha çok
tapınağın da içinde bulunduğu Helenistik ve Roma Dönemi kamu yapılarının
bir zamanlar şehri süslediğine dair bir belirti niteliğindedir.
Mimari yüzey araştırmasından elde edilen yeni bilgilerin daha önceki ve
gelecekteki kazıların ve jeofizik çalışmalarının sonuçlarıyla karşılaştırılması,
şüphesiz ki Limyra antik kentinin kentsel gelişiminin etraflı bir şekilde anlaşılmasına daha da katkıda bulunacaktır.
1.2. Palaeogeographical research
H. BRÜCKNER
F. STOCK
L. UNCU
In the framework of a cooperation between the Austrian Archaeological
Institute (ÖAI) and the University of Cologne, several test drills were carried
out in the eastern city of Limyra. The locations of the cores were based on
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archaeological and geophysical evidence.
The upper 2.90 m of drill core Lim 1 in the central part of the city consist of layers with archaeological material, partly relocated by fluvial activity. They lie on fluvial sediments; their changing granulometry is evidence of
river dynamics. Down to 7 m b. s. (below surface), peat strata, intercalated in
lacustrine sediments, indicate siltation. A second lake phase may have been
triggered by an earthquake along with a rotational landslide and the thereby
changed hydrology.
Coring Lim 2 (max. depth: 4.35 m b.s.) was drilled to the west of the river
that separates the western and the eastern parts of the city, in order to better
understand the hydrological situation. The drill core is dominated by limestone pieces (up to core filling) with scattered ceramic und brick fragments.
The missing matrix material may be explained by subterraneous washout of
the swift-flowing karstic springs. At a depth of 4.32 m b. s., slope debris was
encountered.
The Lim 3 core is located inside the Episcopal Church close to a channel
(fig. 3). It has a total depth of 11 m (fig. 4). The upper 2.40 m are rich in artifacts
(ceramics, marble, bricks, glass) and fragments of limestone. At 2.45 m b. s.,
the swampy environment had been consolidated with a limestone pavement.
The archaeological strata cover a former river channel which had transformed
into an oxbow lake. This may be attested by the graded bedding with finingupward sequence. The river eroded lacustrine sediments, into which three
peat layers are intercalated. The finds of diagnostic ceramics and AMS-14C
dating of the organic material (olive stones, charcoal, reed fibres) will render
a reliable chronostratigraphy.

1.3. Late Antique/Early Byzantine Pottery
P. BES
The aim on the study the pottery from the excavations in and around Limyra’s West and East Gates which took place between 13 and 29 August 2015
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was threefold: (1) study and process a remaining small quantity of contexts
from the 2012 excavations at the West Gate, and initiate the study of the material excavated in 2011; (2) check and/or refine current ideas and interpretations; and (3) select further fragments for laboratory analyses, mostly aimed
at provenance identification.
As during the two previous seasons, the ceramic finds were processed using so-called full quantification. The raw data as such provides the basis to
make statements about when the material was (probably) deposited in relation to the stratigraphy; formulate ideas about what the pottery represents
within its wider functional-architectural context; investigate the ceramic import patterns at Limyra within a wider Eastern Mediterranean context; etc.
Thus far, some 12,000 pottery fragments have been counted, together weighing some 286 kilograms.
Preliminary Observations. Previously, attention was mostly directed to investigate the chronological development of both gate areas (cf. previous reports). As only a small selection remains to be studied, the next step is to
investigate and finalise in detail how the material and its chronology relate
to the excavations of both gate areas, in collaboration with both excavation
supervisors, Ulrike Schuh and Helmut Lotz. Thus far, however, two phases
can be distinguished. Most notable is the sixth-seventh century AD phase; the
state of preservation and the composition of the pottery is in fact such that it
may have originated from nearby commercial and/or domestic activity. A
(Late) Classical horizon, small quantities of residual Hellenistic, Early and
Mid-Roman pottery, and sometimes considerable quantities of Byzantine pottery, all suggest that both gate areas, within the circuits of the later city walls
— both have long histories of occupation/use. Secondly, whereas pottery
of fourth- and fifth-century AD date was identified already in 2014, some of
which appears to be in stratigraphic context, this period surfaced more clearly
this year, most notably among the West Gate contexts from 2011. This pottery
is a significant addition to Limyra’s ceramic-economic story, and preliminary
results suggest that the fifth century signals a relatively stronger import of
Aegean and Black Sea pottery. The sixth and seventh centuries, on the other
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hand, are predominantly characterised by amphorae from Cilicia/Cyprus
and the (southern) Levant, though not exclusively: figure 1 shows the top
part of a Samos Cistern Type amphora from the southeast Aegean (fig. 5). If
these preliminary impressions withstand further critical study, these changes
need to be explained within a wider Eastern Mediterranean context, for which
comparative material has recently been published. Specifically the small but
persistent quantity of fourth- and fifth-century Black Sea carrot amphorae —
to be associated tentatively with annona flows? — form an interesting category that with regard to the Eastern Mediterranean is neither well known nor
well published. Although Sinope was an important production centre of such
amphorae, which are associated with wine and/or fish-based contents, some
macroscopic fabric variety possibly suggest that one or more have a different
origin. To investigate this hypothesis, this year’s sample selection for laboratory analyses focused on these amphorae.

2. THERMEN AM THEATER
2.1. Anthropological and palaeopathological investigations of late medieval skeletons
J. NOVACEK
K. SCHEELEN2
Anthropological and palaeopathological analyses of skeletons from a late
medieval cemetery above the Theatre Baths were completed in 2015. Altogether, the remaining 15 individuals were investigated. Five skeletons originated from graves found during the excavation of the Theatre Baths in 2009
and 2010. Ten were uncovered at the same location already in 1996.
Like in previous years, the bones of several individuals bore vestiges
of pathological conditions due to malnutrition, especially scurvy, which is
caused by a lack of vitamin C (cf. Ortner 2003). Furthermore, diseases of the
2

Jan Nováček, Kristina Scheelen (University Medical School Göttingen, Institute of Anatomy and
Embryology & Institute of Anatomy and Cell Biology).
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teeth and periodontium, like caries, abscesses or periodontitis, often could be
observed. Again, many skeletons showed vestiges of injuries of ankle joints,
toes and, more seldom, fingers. The striking frequency of such trauma patterns might indicate that the people often moved in uneven terrain. Likewise,
a connection to occupational accidents, for example manipulating with large
objects or animals, for example cattle, seems imaginable (cf. Larsen 2015).
For the first time, a probable homicide victim from this cemetery was detected during the investigation. A sharp object like a sword or sabre obviously
chopped off the right hand of the man in his early 20ies (fig. 6). As there are no
vestiges of healing visible, he presumably died of this wound. Additionally,
this young man suffered from a severely deformed, kyphotic spine. The frequent occurrence of Schmorl nodes on the deck- and ground plates of his vertebral bodies might indicate Scheuermann’s disease (cf. Adler 2005; Üstündağ
– Deveci 2011).
In addition, infectious diseases like tuberculosis and leprosy likely were
present in 16th and 17th century Limyra. One adult individual each showed the
characteristic bone changes of these pathological conditions (cf. Ortner 2003;
Roberts – Manchester 2010). For more precise information, continuing laboratory tests are required.
From the 61 individuals which were identified within the anthropological and palaeopathological investigation3 between 2011-2015, 16 were male
and 8 were female (table 1). It seems likely that this difference is caused by
the small number of adult individuals, and the fact that the cemetery was not
completely excavated. Almost half of the individuals (n=29) were children
and subadults, whose sex was not possible to determine from the skeleton.
Furthermore, the sex of another 8 juvenile or adult individuals with badly
preserved pelvic bone and skull could not be determined.
Most individuals died under the age of 6 years (graph 2). Adults often died
between 20 and 40 years; almost 75% of them died in this age classes. Only
3

Age-at-death and sex were determined according to the recommendations for European Anthropologists (Ferembach et al. 1980; cf. İşcan – Steyn 2013).
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about 7% of the individuals got older than 50 years (fig. 7). The average ageat-death in adults from Limyra was 36.3 years. As infant skeletons represent
almost half of the individuals, the average age-at-death of the whole population including children was only 18.3 years. Nevertheless, 3 individuals must
have been older than 60, and one of them probably even around 70-80 years,
when they died. All of them were females.
Altogether, the skeletons from the cemetery above the Theatre Baths offer
an interesting and revealing insight into the living conditions of late medieval
Limyra.
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3. RESTAURIERUNG, DENKMALPFLEGE UND SITE MANAGEMENT
3.1. Helikopterbergung der Doppelaxtstele vom Burgberg Limyras
M. SEYER
Während der Kampagne 2015 konnte eine kulturhistorisch bedeutende
Stele der klassischen Epoche mit einem Helikopter von der Akropolis von
Limyra geborgen und ins Depot der Grabung gebracht werden (Abb. 8). Mit
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den ersten notwendigen Arbeiten zur Erhaltung dieses wertvollen Fundes
wurde bereits begonnen.
Die Stele war zum ersten Mal im Jahr 1976 gefunden worden (Abb. 9), galt
allerdings lange Zeit als verschollen, bevor sie im Jahr 2011 wiederentdeckt
werden konnte. Ursprünglich war sie in unmittelbarer Nähe eines Tumulus
aufgestellt, der wahrscheinlich einem karischen Archonten in Limyra zuzuordnen ist. Offensichtlich ließ dieser sein Grabmal bewusst in der Nähe des
Mausoleums von Perikle, dem letzten Dynasten von Limyra, errichten. Die
vier Seitenflächen der etwa 1,2 m hohen und 0,73 x 0,5 m breiten Stele sind
jeweils mit der Darstellung einer Doppelaxt verziert. Diese Illustration ‒ ein
Symbol des karischen Gottes Zeus Labrandos ‒ gibt einen Hinweis auf die
Herkunft des Grabherrn. Neben der Trilingue aus dem Letoon gilt die Doppelaxtstele von Limyra als das bedeutendste archäologische Fundstück aus der
Zeit der karischen Herrschaft über Lykien nach ca. 360 v. Chr.
Die Bergung konnte durch die freundliche Unterstützung des Kaymakam
und des Orman Genel Müdürü von Kumluca sowie der guten Zusammenarbeit mit der russischen Helikopterfirma „Avialift“ erfolgen, denen unser
herzlicher Dank gilt.

3.2 Projekt zur Erschließung der Ruinen und der landschaftlichen Planung mit
einem denkmalpflegerischem Konzept
Z. KUBAN-TOKGÖZ
Ende Sommer 2015 wurde von Technischen Universität Istanbul (ITU) ein
Projekt genehmigt, das eine landschaftsplanerische Gestaltung des Ruinengebietes integriert mit dem Dorf vorsieht. Gleichzeitig sollen für die Erschließung des Areals neue Tafeln geplant und sowie ein allgemeines denkmalpflegerisches Konzept für Dorf und Ruinen ausgeführt werden. Im Sommer
2015 wurden dafür das Kartenmaterial der Grabung und jenes der Stadtverwaltung zusammengeführt, neue Messungen unternommen und in Versammlungen mit den lokalen Behörden und dem Vakıflar Genel Müdürlüğü in
Antalya versucht, diese Institutionen für die Durchführung der Planung, den
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Erhalt und die Pflege des Ruinengebietes zu gewinnen.

4. ÇOCUKLARIN LİMYRASI
Z. KUBAN-TOKGÖZ
Limyra antik kentinin yer aldığı Saklısu Köyü çocuklarına yönelik farkındalık projesi olarak özetlenebilecek Çocukların Limyrası 2011 yılından
beri devam etmekte (Resim: 10). Bu sene beşinci yılını tamamlayan çalışmada köyden yaklaşık 55 çocuk ve genç tiyatro, maket, bilim, resim, dikiş gibi
atölyelere katıldı. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden de 20 kadar lisans ve yüksek
lisans öğrencisi atölye ve belgeleme çalışmalarını yürütmek için Limyra’ya
gelmiştir. Çalışmamızın en önemli özelliği hep aynı çocuklara yönelik olmasıdır. Çocukların çalışmayla beraber büyüdüğünü gördükçe çalışma da Çocukların Limyrası da çocuklarla beraber büyüdü. Artık çocuk olmayıp ama
birşey yapmaya devam etmek isteyen gençlere de atölyeler açarak katılımlarının devamını sağlamaya çalıştık. Kızları dikiş atölyeleriyle çektik ve bu
atölyeler vasıtasıyla da anne ve teyzeler de “çaktırmadan” katılımcı olmaya
başladı. En kritik grup ise, şu an erginliğe giren, okulda başarılı olmayan ve
kendisini hiç geliştirme şansına sahip olmayacak olan erkek çocuklardır. En
zor olanlarının babaları da zaten çoğu kez antik kent içinde sorun yaratanlar
olmuştur. Bu grupla çalışanlar çocuklarla makaralarla kaldıraçlar imal ederek
antik çağda taşlar nasıl taşınırdı gibi soruları doğrudan uygulamalarla cevaplandırdı. Kalın kartonlardan da sütun tamburları hazırlayıp onları yaptıkları
kaldıraçlarla bir yarışmayla üst üste koymalarını sağladık. Bu tip çalışmalarla
okulda öğrendikleri fizik kurallarını çevrelerindeki tarihi bilgilerle harmanlamaya çalışıyoruz. Bu sene atölyelere katılan çocukların aileleri ziyaret edildi,
sohbet, röportaj ve anketler yapıldı. Buradan elde ettiğimiz verilerden Çocukların Limyrası’nın yavaş yavaş aileler tarafından da kabul edildiğini öğrendik. En yakın olarak gördüğümüz ailelerin bile ancak yeni gönüllü çalışma
yaptığımıza ikna olmaları yapılacak daha çok işin olduğunu bize gösterdi. Bu
yüzden de ilk beş sene bittikten sonra çalışmayı bir süre daha devam ettirmeye karar verdik.
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Abb. 1: Limyra, Iki apsisli bina.

Abb. 2: ‘Piskopos Kilisesi’nin süslü yapı elemanı.
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Abb. 3: Drilling Lim 3 in the East City.

Abb. 4: Core of Drilling Lim 3.

Abb. 5: Limyra, Fragments of a so-called Samos Cistern Type
amphora.
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Abb. 6: Grave 254, individual I.
Right Ulna and Radius
exhibiting smooth chop
marks

Abb. 7: Limyra,
Theatre
Baths,
Distribution
of
Age-atDeathexhibiting
smooth
chop marks

Abb. 8:

Limyra, Rescue of the Double-Axe Stele from the Acropolis
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Abb. 9: Limyra, Double-Axe Stele.

Abb. 10: Participants of the project „Limyra of the Children“
(„Çocukların Limyrası“)
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GORDION 2015
C. Brian ROSE*
Ayşe GÜRSAN SALZMANN
Bu sezon, yenilenen kazı çalışmalarının üçüncü yılıydı. Her ne kadar çalışmalarımızın büyük bölümünü, yine Erken Frig Dönemi kapısı, Teras Binası,
ve 9. yüzyıl çakıl taşı mozaiğinin, mimari konservasyonuna ayırmış olsak da,
bu kazı sezonunda özellikle Erken, Orta ve Geç Frig dönemlerine (M.Ö. 9.
dan– 4. yüzyıla kadar) tarihlenen şehir planı ile sur sistemlerine yoğunlaştık.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, yerleşim yerinde, 10’dan fazla farklı sektörde
çalıştık. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayının ilk yarısı boyunca, yaklaşık 40
bilim insanı ve uzman, farklı dönemlerde Gordion ekibine katıldı. İnternet sitemizde projeyle ilgili en güncel bilgileri bulabilirsiniz: http://sites.museum.
upenn.edu/gordion.
KONSERVASYON
2013 ve 2014’te olduğu gibi bu yıl da, mimari konservasyon çalışmalarının
odak noktasını, Anadolu’daki en iyi korunmuş Demir Çağı şehir kapısı olan,
Erken Frig Dönemi kapısının stabilizasyonu oluşturdu (Şekil: 1-2).1 1999’da
*
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meydana gelen büyük depremden sonra, kapının taş duvarında, ciddi bir esneme meydana geldi. Biz de taşların konservasyonunu yapmak, ve yapının
stabilizasyonunu sağlamak için, beş yıllık strateji planı hazırladık. Kapı için
yeni bir iskele sistemi kurduk. İskelenin üzerine, 1500 kg. kaldırma kapasitesine sahip, alüminyum gezer vinç yerleştirdik. Bu vinç sayesinde, Kapı’daki hasarlı ya da yerinden oynamış taşları kaldırıp, konservasyonu yapılacak
olanları, iskeleye götürebildik.
Belgelenen 16 adet kaplama taşın içine paslanmaz çelik çubuklar yerleştirilip, epoksi uygulandıktan sonra, konservasyonu tamamlanan kaldırıldı.
Taşları kaldırmaya başladığımızda, depremin yarattığı hasar, hemen ortaya
çıktığından, konservasyonun aciliyeti de netleşti.
100 metreden daha uzun, ve sekiz odalı bir endüstriyel kompleks olan,
Erken Frig Dönemi Teras Binası’nın konservasyonu, 2009’dan beri devam
etmektedir (Şekil: 3-4)2. Buradaki çalışmalarımızda, öncelikli olarak önem
verdiğimiz bölge, yaklaşık M.Ö. 800’de meydana gelen büyük bir yangınla,
ciddi şekilde hasar gören binanın taş temelleriydi. 2015 yılında, kompleksin
beşinci ve altıncı odalarını ayıran duvarın konservasyonunda yoğunlaştık.
Konservasyon çalışmaları arasında, çatlayan taş blokların epoksi ile onarılması, konservasyonu tamamlanmış taşlarla duvarların yeniden inşa edilmesi,
ve bunları sağlamlaştırmak için, içlerine paslanmaz çelik çubuklar yerleştirilmesi gerekiyordu.
Gordion Müzesi’nin hazinelerinden birini, Erken Frig elit binalarından
Megaron 2’de bulunan, çok renkli çakıl taşı mozaik oluşturur (Şekil: 5-6).3
2

3

Rodney S. Young, “The Gordion Campaign of 1957,” American Journal of Archaeology 62 (1958),
146-147; “Gordion Campaign of 1959,” American Journal of Archaeology 64 (1960), 240-243; “The
1961 Campaign at Gordion.” American Journal of Archaeology 66 (1962), 164-167; “The 1963 Campaign at Gordion,” American Journal of Archaeology 68 (1964), 285-286; “The Gordion Campaign
of 1965,” American Journal of Archaeology 70 (1966), 269–271; “The Gordion Campaign of 1967,”
American Journal of Archaeology 72 (1968), 238-239; Keith DeVries, “The Gordion Excavation Seasons of 1969–1973 and Subsequent Research,” American Journal of Archaeology 94 (1990), 385-386;
Brendan Burke, “Textile Production at Gordion and the Phrygian Economy,” In The Archaeology
of Midas and the Phrygians: Recent Work at Gordion, ed. L. Kealhofer, 69-81 (Philadelphia, 2005).
Rodney Young, “Gordion 1956: Preliminary Report,” American Journal of Archaeology 61 (1957),
322; “The Gordion Campaign of 1957,” American Journal of Archaeology 62 (1958), 143; “Early
Mosaics at Gordion,” Expedition 7 (1965), 4–13; Dieter Salzmann, Untersuchungen zu den antiken
Kieselmosaiken. Berlin (1982), 4, 6-8, 78, 93-94 nos. 46-56.
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M.Ö. dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen mozaik, renkli taşlardan
yapılmış, bugüne kadar bulunan en erken mozaik olduğundan, birkaç sezonumuzu mozaiğin konservasyonuna ayırdık. Panellerden biri, Şubat ayında
açılan Midas sergisi için Penn Müzesi’ne gittiğinden, konservatörlerimiz dikkatlerinin büyük bölümünü, bu panelin konservasyonuna verdiler.
Porsuk vadisinde, Gordion’dan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan, ve orijinal çakıl taşlarının elde edildiği aynı kaynaklardan, yeniden beyaz, kırmızı ve siyah çakıl taşları toplandı. Bu yeni çakıl taşları, mozaiğin eksik kısımlarının doldurulması, ve böylece desenlerin, izleyicilerin daha rahat
anlayabileceği bir hale getirilmesi için kullanıldı. Bu uygulamanın başarılı sonuçlarını, burada görebilirsiniz. Eksik kısımlara yerleştirilen taşlar, gomalaka
cilası ile kaplandı. Bu taşlar, ultraviyole ışık altında turuncu şekilde parladığından, onların restore edilmiş alanların orijinalinden kolayca ayırt edilmesi
sağlandı.
KAZI ÇALIŞMALALARI
Bu yılki en heyecan verici keşiflerimizden birini, höyüğün güney tarafında
yaptık (Alan 1, Şekil: 7-11). Burada, 2013 ve 2014 yıllarındaki kazılarda, iç kalenin batı kısmının surlarla çevrildiğini, ve bu surların Erken Frig Döneminde
(M.Ö. 9. yüzyıl), inşa edilmiş olduğunu gösteren, bir Frig duvar sistemi ortaya çıkarılmıştı.
2014 yılında, ana sur duvarında, Aşağı Şehir’e doğru giden bir eğim keşfetmiştik. Bu eğimin konumu, Küçük Höyük’teki büyük Orta Frig Dönemi
kalesine doğru giden, ve uzaktan algılama yöntemiyle ortaya çıkarılan sokakla uyumluydu. Başka bir deyişle, Aşağı Şehir’den iç kaleye doğru giden
sokağın batı ucu, ortaya çıkmış gibi görünüyordu. Biz de anıtsal kapının, burada keşfedilmeyi beklediğini farz etmiştik. Bu yüzden de, bu 2015 yılındaki
kazılarımızda, yeniden bu bölgede yoğunlaştık. Bu sezonki genişletmeyle,
açmanın boyutları 30x20 m. oldu.
Kazı sezonu boyunca giriş kapısı ve kompleksi, sur duvarları ve M.Ö. 9.
ve 4. yüzyıllara tarihlenen kale burçları keşfettik. Mimarinin karmaşık tarihini
kolayca, mimari tabakalarını farklı renklerle gösteren, ilişikteki plandan anla-
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yabiliriz. İnşaat çalışmalarına Erken Frig Döneminde (M.Ö. 9. yüzyıl), iç kalenin güneydoğu tarafında, anıtsal kapının inşa edildiği dönemde başlanmış gibi
görünüyor. İki buçuk metreden daha yüksek, büyük bir yokuş, ya da basamaklı
teras, yaklaşık 3 m. genişliğindeki büyük sur duvarını (No. 1: yeşil renkli) destekliyordu. Yokuşun 13 basamağını ortaya çıkardık, ancak yokuş, aşağı doğru
muhtemelen 3 veya 4 m. daha devam ediyordu. Bu da demek oluyor ki, yokuşla onun desteklediği duvar, büyük bir ihtimalle 10 m.den daha fazla idi.
Yaklaşık M.Ö. 800’de meydana gelen yangından sonra, Erken Frig Dönemi duvarı, muhtemelen M.Ö. 8. yüzyılın başlarında inşa edilen, Orta Frig
Dönemi sur duvarına destek olarak kullanıldı. Bu alanda koruma altındaki
iç kale, dışarıya, güneye doğru, yaklaşık 6 m. boyunca genişletildi. Alanın
genişletilmesi sırasında, moloz taşları Erken Frig Dönemi yokuşunun önüne
dökülmüştü; 2800 yıldan uzun bir süre sonra, bu yığın gözden kayboldu. İç
kaleye doğru giden yolun batı tarafında, 8 m. eninde yeni bir burç inşa edildi
(No. 2: mavi renkli). Ayrıca güneyde de, yine 8 m. eninde iç kalenin burcuna
eş bir burç keşfedildi (No. 3: mavi renkli). 1950’lerde, surun daha kuzeydoğusuna doğru keşfedilen güneydeki burcun, Orta Frig Dönemi yokuşuna paralel olduğunu fark ettiğimizde çok mutlu olduk ve 2016 yıl kazısında bu iki
alanı, birbirine bağlamayı umuyoruz.
Bu iki burç, batıya doğru uzanan yola, yaklaşık 5 m. genişliğindeki batı
burcunun (No. 4) arkasından, yelpaze şeklinde bir giriş oluşturuyordu. Yolun
sonradan kuzeye, iç kaleye doğru dönüp dönmediği hala kesin değil, fakat
gelecek yıl açmanın kuzeye doğru genişletilmesi, bu soruyu cevaplandıracaktır. Yolun güney tarafında 60 santimden yüksek, 1 metre 30 santimden daha
uzun, devasa çok renkli taşlar bulunmaktadır.
Bu yıl yolun kuzey tarafı da ortaya çıkarıldı (No. 5: mavi renkli), ve bu
alanda düzgünce kesilmiş, ve üst tarafı hemen önüne yıkılmış, kesme taş sırası bulundu (Şekil: 11). Yıkılmış bloklara bakarsak, burada da, en azından
%15’i parlak kırmızı renkte, çok renkli taşlardan örülmüş bir duvar bulunuyor. Bu duvar, iç kalenin muazzam ağırlığını yüklenmiş olmalı. Bu da demek
oluyor ki, duvar orijinalinde 3 m.den daha yüksekti. Sonunda yıkılmış olması
şaşırtıcı değildir.
Persler Gordion’un kontrolünü ele geçirdikten sonra, dış surlar işlevsiz

168

hale geldi, çünkü Küçük Höyük kalesinin yanındaki Pers kuşatma höyüğü,
yerinde kalmaya devam etti. Yani, iç kalenin sınırlarını oluşturan bunun gibi
surlar, stratejik açıdan daha da büyük bir önem kazandı.
Bu dönemde (yaklaşık M.Ö. 540-400 de) kullanımdan kalkan batı burcunun yanına, yeni bir burç (No. 6: pembe renkli) eklendi. Bu burcun, sadece bir
kısmını açığa çıkardık; bu da 8 m. enindeydi, ve yolun girişini daraltıyormuş
gibi görünüyor. Burcun temellerinde, muhtemelen burcun üst duvarlarını
oluşturan, devasa bir kerpiç yıkıntısı ele geçirdik. Burcun tam aksi yönünde,
Orta Frig Dönemi burcunu uzatan, ya da onun yerine yapılmış ilave bir yapı
bulunuyordu (No. 7: pembe renkli).
JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI
2007’den beri Erken, Orta ve Geç Frig dönemlerindeki Gordion’un şehir
planını yeniden yaratmak için çok büyük titizlik gösterdik (Şekil: 12).4 Amacımız özellikle yönetici, sanayi ve yerleşim bölgeleri arasındaki fiziksel bağlantıları anlayabilmek için, antik sokak sistemlerini belirlemekti.
2014 sezonunun sonunda, Gordion’un iki mesken bölgesi olan “aşağı” ve
“dış” şehirlerin, iç tarafında savunma duvarı bulunan, 3,5 m. genişliğinde bir
savunma hendeğiyle çevrelendiğini belirledik. Mesken bölgeleri yaklaşık olarak aynı büyüklükte, yani 44-45 hektardı. Bu nedenle de, 13 hektar olan İç
Kale Höyüğü’yle karşılaştırıldığında, olağanüstü büyüktüler.
İç Kale Höyüğü’nün kuzey ve güneyinde konumlanan, aşağı şehirin çevresini tamamen tanımlayabildik; fakat, dış şehirin sınırları hala belirsizliğini
koruyor. Bu belirsizliği gidermek de, bu yılki araştırmaların birinci hedefi
haline geldi. Manyetik arama, ve elektrik özdirencin birlikte kullanılmasıyla,
Dış şehirin batı ucunda, kerpiçten anıtsal bir kale olduğunu düşündüğümüz
bir yapının sınırlarını ortaya çıkarmayı başardık. Kalenin boyutları en azından yüzeyde 100x 70 m. iken, bu alanın içinde, muhtemelen kalenin bir par4

G. K. Sams and M. Voigt, “Gordion 2007,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 30 (2009), 139-150; “Gordion.
2008,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 31 (2010), 289-302; “Gordion. 2009,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 32
(2011), 462-473; G. K. Sams and C. B. Rose, “Gordion 2010,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 33 (2012),
501-514; “Gordion 2011,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 34 (2013), 300-310; “Gordion 2012,” Kazı Sonuçları Toplantısı 35: 81-90.
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çası olan ve Orta Frig Dönemine ait, bir kesme taş sırası görülüyor. Bu keşif
şu anlama geliyor: Orta Frig Döneminde, iç kaleyi korumak için tasarlanmış,
en azından üç adet anıtsal kale bulunuyordu.
GORDİON SERGİSİ: KRAL MİDAS’IN ALTIN ÇAĞI
2015 sezonunun büyük bir bölümünde, bu yıl Şubat ayında Penn
Müzesi’nde açılması planlanan, Gordion ve komşularıyla ilgili serginin hazırlıklarını yaptık. “Kral Midas’ın Altın Çağı” isimli sergi, seçkin davetlilerin
bulunduğu bir gala ile açıldı. Sergideki 123 eser Ankara, Gordion, İstanbul
ve Antalya müzelerinden; 1eser Atina Delphi Müzesi’nden; yine 1 eser Chicago Oriental Enstitüsü’nden ödünç alınmıştır. Yüz eser de Penn Müzesi’ndendir. Serginin ana konusu olan ve hala ayakta kalmış olan Midas Tümülüsü
de, dünyanın en eski ahşap yapısıdır.5 “Kral Midas’ın Altın Çağı” sergisi, on
ay süreyle Kasım 2016’ya kadar devam edecek. Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na, Türkiye müzelerindeki objeleri ödünç olarak vermelerindeki
cömert davranışları için minnettarız.
2015 GORDİON KÜLTÜR MİRASI ÖĞRENCİ EĞİTİM PROGRAMI
2014 yılında yerel ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlayan eğitim
programı, 2015 yılında Yassıhöyük (Gordion) ve çevre köylerden 16-21 yaş
grubu dokuz gönüllü öğrencinin katılımıyla devam etti. Programı yöneten
Pennsylvania Üniversitesi Müzesi’nden Dr. Ayşe Gürsan-Salzmann ve Dr.
Naomi Miller, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden arkeolog-eğitimci Halil Demirdelen, gençlere, ait oldukları Gordion ve Anadolu’nun zengin
kültürünü gezerek, görerek tanıtarak, tarihi çevreyi korumalarının önemini
anlattılar.
Yedi haftalık programda 12 değişik etkinlik hazırladık. Müze gezileri yanında kazı ve konservasyon incelemeleri (Gordion, Ankara, Kaman Kale, Boğazkale) incelemeleri, ve hatta Gordion’da kazı çalışmalarına katılma olanaklarını sağladık. Yine Gordion’da küçük buluntuları inceleme, bitki ve hayvan
5

C. B. Rose and G. Darbyshire, The Golden Age of King Midas/Kral Midas’ın Altın Çağı. Exhibition
Catalogue/Sergi Katalogu (Philadelphia, 2016).
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iskelet kalıntılarından rekonstrüksüyon yapma (Şekil: 13) (Frig Dönemine ait
bir koyun iskeletini birleştirdiler), yanmış bitki tohumları verilerine dayanarak Frig dünyasının yaşam tarzını öğrendiler. Boğazköy-Yazılıkaya (Şekil:
14) ve Midas şehrinden, Gordion çevresindeki Dua Tepe ve İstiklal Savaşı
anıtlarını da içine alan gezilerde Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini görmek
ve öğrenmek zevkini tattılar. Ayrıca tarihi çevrenin korunmasında sadece
tümülüsler, höyükler değil, tüm çevrenin, yerel bitki ve hayvanların korunmasının önemi anlatıldı. Örneğin, Nallıhan Kuş Cenneti gezisinde, çevredeki
Roma Döneminden kalan kuş, kelebek ve yerli bitki çeşitlerini tanıma fırsatını
buldular.
Program sırasında ve sonunda öğrenciler gözlemlerini sözlü ve yazılı olarak karşılıklı konuşarak, tartışarak dile getirdiler. Bir öğrencinin verdiği sunum, programın amacına yaklaştığına işaret ediyor: Lise 10 öğrencisi İrem
şöyle dedi: “üzerinde yürüdüğüm toprağın herhangi bir toprak değil, birçok
medeniyetlere kucak açmış, insanoğlunu birleştiren bir toprak, korunması gereken bir miras olduğunu öğrendim.”
Bu programın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için, 2016 yılı programını
Polatlı’da görev yapan orta okul ve lise öğretmelerine yönelik düzenledik.
Amacımız öğretmenlerin derslerinde kültür mirası kavramına titizlikle yer
vermeleri, özellikle tarih, coğrafya, gibi sosyal bilim ve fen ders müfredatları
çerçevesinde, öğrencilerle programdaki gezilere hafta sonları ve bayram tatillerinde gitmeleridir. Bu programın harcamaları tümüyle Pennsylvania Müzesi, Gordion Projesi tarafından karşılanmaktadır.
2015 sezonundaki çalışmalarımız, temsilcimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden, Sayın Melek Yıldızturan’ın enerjik destekleriyle kolaylaştı. Kendisiyle iki yıl üst üste çalışma zevkine eriştik. Ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, özellikle Genel Müdür Sayın Abdullah
Kocapınar’a, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zülküf Yılmaz’a, Kazılar Dairesi Başkanı Sayın Melik Ayaz’a, Sayın Mustafa Bozdemir’e, Sayın Gökhan
Bozkurtlar’a, Sayın Umut Görgülü’ye, Ankara, Antalya ve İstanbul müzeleri
müdürlerine ve Sayın Nilüfer Ertan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Resim 1: Erken Frig iç kale kapısının konservasyonu. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.

Resim 2: Erken Frig iç kale kapısındaki zarar görmüş blokların kaldırılması. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.
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Resim3: Erken Frig teras binasında 5 ve 6 No.lu odaları ayıran duvar, konservasyondan önce. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.

Resim 4: Erken Frig teras binasında 5 ve 6 No.lu odaları ayıran duvar, konservasyondan sonra. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.
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Resim 5: Konservasyondan önce çakıl taşı mozaik. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.

Resim 6: Konservasyondan sonra çakıl taşı mozaik. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.
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Resim 7: İç Kale Höyüğü’nün güney tarafındaki Alan 1 açmasının görünüşü. Fotoğrafçılar: Lucas Stephens ve Gebhard Bieg.

Resim 8: Alan 1’de Erken, Orta ve Geç Frig dönemlerindeki inşaat çalışmalarının aşamalarının renklere ayrılarak gösterildiği plan. Planı
çizenler: Sarah Leppard, Simon Greenslade ve David Bescoby.
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Resim 9: Alan 1’in görünüşü, batıya bakış. Kerpiç yıkıntısı ortada görülebilir durumda. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.

Resim 10: Alan 1’in görünüşü, batıya bakış, iç kaledeki sokağın girişi görülebilir. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.
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Resim 11: Alan 1’de sokağı sınırlayan Orta Frig duvarı. Duvar Eda Kaygusuz ve Hüseyin
Erol tarafından ölçüldü. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.

Resim 12: Uzaktan algılama yöntemiyle belirlenen Gordion surları. Dış şehirle ilgili yeni veriler solda. Planı çizen: GGH.
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Resim 13: Gordion’da eğitim programı öğrencileri zoolog
Janine von Noorden ve Ayşe Salzmann ile koyun
kemiklerinin rekonstrüksiyonunu yaparken. Fotoğrafçı: Naomi Miller.

Resim 14: Yazılıkaya’da Ayşe Gürsan-Salzmann ve Halil
Demirdelen tarafından yönetilen Kültürel Miras
Eğitimi programı. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.

178

DOMUZTEPE: TÜRKİYE DOĞU AKDENİZİNDE BİR
MEZOPOTAMYA GEÇ NEOLİTİK YERLEŞİMİ
Halil TEKİN*
GİRİŞ
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Emiroğlu Köyü sınırları içinde yer
alan Domuztepe Höyüğü’ndeki arkeolojik çalışmalar 1995-2012 yılları arasında yabancı heyetler tarafından yürütülmüştür. Domuztepe’nin son
kazı başkanı Prof. Dr. Stuart Campbell’in kendi rızasıyla kazıyı Hacettepe
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halil Tekin’e devretme talebinin ardından, Bakanlık onayı ile 2013-2014 yıllarında kazılar Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü
başkanlığında Hacettepe Üniversitesi’ne mensup bir heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. T. C. Bakanlar Kurulu’nun 22.06.2015 tarih ve 2015/7882 sayılı
kararı; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 05.08.2015 tarih
ve 150548 sayılı yazısı ile Domuztepe Höyüğünün Bakanlar Kurulu Kararlı bir
kazı olarak Doç. Dr. Halil Tekin’in başkanlığı altında yürütülmesi uygun bulunmuştur.
Domuztepe Höyüğü 2015 yılı kazıları T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından sağlanan maddi destek ile yürütülmüştür1.
*
1

Doç. Dr. Halil TEKİN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR-06800,
Beytepe, Ankara/TÜRKİYE.
Domuztepe Höyüğü 2015 kazıları, 11 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Kazı heyeti Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi arkeolog Muhammed Dolmuş (Kazı Başkan Yardımcısı), arkeologlar Semih
İstanbulluoğlu, Kenan Ulaş, Zeynep Beyza Ağırsoy, Korcan Atilla, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Lisans öğrencileri Gökçe Aktaran ve Yağmur Gören’den oluşmuştur. Bakanlık
temsilcisi olarak Karaman Müzesi’nden arkeolog Funda Yüksel görev almıştır.
2015 kazılarında Kahramanmaraş Valisi Sayın Mustafa Hakan Güvençer, Vali Yardımcısı Sayın
Nurettin Dayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Seydihan Küçükdağlı, Müdür Yardımcısı
Sayın Semih Gemci, Muhasebe Müdürü Hanifi Muhammed Kasapkara, Müze Müdürü Sayın
Ahmet Denizhanoğlu ile müze uzmanları çalışmaların sağlıklı yürütülmesinde büyük katkı sağlamışalardır. Kendilerine kazı heyeti olarak şükranlarımızı sunarız.
2015 yılı kazılarında Türkoğlu Belediyesi, kazı evinin çevre düzenlemesi ve temizlik giderlerini
karşılarken, Pazarcık Belediyesi kazı heyetinin iaşesini sağlamıştır. Pazarcık Belediye Başkanı
Sayın Yakup Hamdi Bozdağ ile Türkoğlu Belediye Başkanı Sayın Osman Okumuş ve adı geçen
belediyelerin diğer yöneticilerine sonsuz teşekkür ederiz.

179

ARAZİ ÇALIŞMALARI
Domuztepe Höyüğü, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır (Resim: 1). İslahiye Ovası’nın hemen kuzeyinde yer alan Domuztepe
ile Sakçagözü/Coba Höyük arasında yaklaşık 20 km. mesafe bulunmaktadır.
Domuztepe’de yeni heyet tarafından 2014 yılında başlatılan arazi çalışmaları Alan 1 olarak tanımlanan kesimde devam ettirilmektedir (Resim: 2). Söz
konusu alan, geçmiş yıllarda kazılan ve önceki heyet tarafından Operasyon
I olarak tanımlanan bölümün kuzeydoğu kesimini oluşturmaktadır2. 2014
yılında Kahramanmaraş Müzesi başkanlığında katılımlı kazı olarak yürütülen çalışmalarda burada 10x15 metre boyutlarında bir alan ilk kez kazılmaya
başlanmış ve bu alanda iki yapı katının varlığı saptanmıştır. 2015 yılında bu
alanda kısıtlı bütçe imkânları dâhilinde, civardaki köylerden temin edilen 6
işçi ile arazi çalışmaları 4 hafta gerçekleştirilmiştir.
Alan 1 olarak tanımlanan bölüm yaklaşık 150m2’lik bir alanı kaplamakta
olup, önceki kazı heyeti tarafından “ölüm çukuru” (death pit) ve “kızıl teras”
(red terrace) olarak tanımlanan bölümün doğu kesiminde yer almaktadır. Çalışma alanı olarak burasının seçilmesinin ana nedeni, arkeoloji dünyasında
büyük heyecan yaratan “ölüm çukuru” ve “kızıl teras”ı tüm yönleriyle anlamak ve bu alanın gerisindeki bölüm ile ilişkilerini açığa çıkartmaktır. 2014
yılında höyük yüzey toprağının üzerinde kısmen seçilebilen taş dizileri takip
edilmiş ve alanın batı kesiminde yuvarlak planlı büyük bir yapının tek sırası
korunmuş taş temelleri ortaya çıkartılmıştı. Tarafımızdan Silo 1 olarak tanımlanan bu yapının doğusunda, ortada büyük bir avlusu ve bu avlunun iki yanında odaları saptanan dörtgen planlı yapı ise Bina 1 olarak adlandırılmıştı.
Söz konusu yapılardan Silo 1’in 1. yapı katı; Bina 1’in ise 2. yapı katına
ait olduğu anlaşılmıştır. 2015 yılı kazılarında derinleşme devam edildiğinde herhangi bir kesinti olmaksızın tabakalanmanın sürekliliği saptanmıştır.
Domuztepe’de geçen yıl varlığı saptanan ilk iki yapı katında da gözlemlendiği gibi, yapı katları arasında gözle görülür bir boşluk bulunmamaktadır.
Aksine yapı kalıntıları birbiri üzerine inşa edilmiş olup, bir hiatus söz konusu
3

Carter 1994; Campbell et al. 1999.

180

değildir. Alan 1’in tüm yüzeyinde kod farkı olmaksızın gerçekleştirilen derinlik çalışmalarıyla alttaki 3. yapı katına ait mimari kalıntılar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Höyük yüzeyinden yaklaşık 60 cm. sonra görülmeye başlayan bu
yapı katının mimarisi gerek örgü tekniği, gerekse plan açısından üsttekilerden farklılık göstermemektedir.
Alanın kuzeybatı kesiminde dörtgen bir yapının duvar kalıntısı, doksan
dereceye yakın bir açıyla batıya doğru yönelmekte ve açma sınırlarından taşmaktadır. Diğer kısmı önceki heyet tarafından yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkartıldığı anlaşılan binanın üç parçalı (tripartite) plana sahip olduğu
varsayılabilir. Benzer plana sahip bir yapı, geçen yılki kazılarda ortaya çıkartılmış ve Bina 1 olarak adlandırılmıştır. Bu yıl gün yüzüne çıkartılan duvar ve
buna bağlı olan yapıya Bina 2 adı verilmiştir. Söz konusu binanın doğusunda
yaklaşık 3 m. çapında ve tek sırası korunmuş taş temellere sahip bir yapı ortaya çıkartılmıştır. Silo 2 olarak tanımlanan yapının iç kısmında maalesef arkeolojik buluntu ele geçirilememiştir. Yan yana iki sıra benzer büyüklükteki
doğal taşlardan örülen duvarın üst kısımları ahşap ve sazlar ile tamamlanmış
olmalıdır. Kazılarda duvarın üst aksamının kerpiç veya benzeri bir çamur
kullanımıyla devam ettiğine dair hiçbir ize rastlanmamıştır.
Açmanın güneydoğu köşesinde ortaya çıkartılan ve tek sıra taşlardan
örülen bir başka yuvarlak yapı Silo 3 olarak adlandırılmıştır. Oldukça zayıf
bir inşa tekniği gösteren bu yapının zemini üzerinde dağ keçisi kafatası ve
kemikleri ile birlikte bazı öğütme taşları ele geçirilmiştir. Söz konusu yapının kurutulmuş etlerin saklandığı bir depolama alanı olması muhtemeldir.
Bununla birlikte gerçekte ne amaçla inşa edildiğini veya kullanıldığını kesin
söylemek güçtür.
Silo 4 olarak tanımlanan ve çapı yaklaşık 5 metreyi bulan yapı açmanın
orta kesimine denk düşmektedir (Resim: 3). Üstteki 2. yapı katına ait Bina
1’in inşası esnasında kuzey kesimi tahrip edilmiş olan yapının tek sıra taştan
örülü bir duvarı mevcuttur. Bu haliyle sağlam bir yapı görüntüsü vermeyen
binanın bir yaşam alanından çok depolama amaçlı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu yapının dış kesiminde duvara yakın bölümde bir adet boyunlu çömlek ele
geçirilmiştir (Resim: 4). Bu çömleğin hemen yakınında benzer başka bir çöm-
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lek daha kazının son günlerinde bulunmuştur (Resim: 5). Biçimleri ve ölçüleri
birbirine benzeyen çömleklerin silindirik uzun boyunları küresel bir gövdeye
bağlanmakta ve yuvarlak bir diple son bulmaktadır. Herhangi bir kaide olmaksızın düz zeminde durması imkânsız olan bu çömleklerin süt benzeri sıvı
saklamak için kullanılmaları akla yatkın görünmektedir. İçindeki sıvı sayesinde düz zeminde durmaları mümkün görünmektedir.
Açmanın güneybatı köşesinde başka bir binanın duvar kalıntısı ortaya çıkartılmıştır. Bina 3 olarak adlandırılan ve yaklaşık 4 metrelik bölümü korunan yapının iç kısmında duvara bitişik durumda oval görünümlü bir ocak
(Ocak 1) yer almaktadır. Güneybatı-kuzeydoğu istikametinde uzanan ve 50
cm. kadar genişliğe sahip olan bu duvar dikdörtgen planlı bir yapıya aittir.
Duvarın ve yapının diğer kesimleri önceki kazı heyetleri tarafından gün yüzüne çıkartılmıştır. Bu duvar ile Silo 4 arasında kalan kesimde yerinde dağılmış durumda iri bir çömlek in-situ ele geçirilmiştir. Oldukça kaba hamurlu ve
elde özensiz biçimlendirilmiş bu iri çömlek alçı ile yapıştırılarak onarılmıştır.
Domuztepe Höyüğü 2015 kazılarında 3. Yapı katına ait farklı boyutlarda
üç adet silo ve iki dörtgen yapının duvarları ile bu yapıların birinin içindeki
oval ocak ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu yapı katının binalarının inşa teknikleri geçen yıl ortaya çıkartılan üstteki iki yapı katına ait binalardan farklılık göstermezler. Aynı şekilde gerek yapıların zeminlerinde, gerekse dolgu
toprağı içinde ele geçen arkeolojik buluntular da benzerlik göstermektedir.

DOMUZTEPE’NİN TÜRKİYE DOĞU AKDENİZİ İÇİNDE KONUMU
Romalılar, Sicilya’dan geçirdikleri sanal bir çizgiyle batısına Ponant, doğusuna ise Levant adını vermişlerdir. Levant sözü ile “doğu, güneşin doğduğu
yer” anlamında bir coğrafya kastedilmektedir. Türkçe literatürde bu coğrafya
için daha çok Doğu Akdeniz denilmekte; her araştırmacı çalışma konusuna
göre burası için bazı sınırlar belirlemektedir. Genel olarak Levant denildiğinde kuzeyde Türkiye, güneyde Sina Yarımadası ve art toprakları (hinterland)
içine alan bir coğrafya anlaşılmaktadır. Domuztepe heyeti tarafından Geç Neolitik Dönem için Türkiye Doğu Akdenizi olarak yeni bir tanım önerilmekte-
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dir. Bu coğrafi tanım; batıda Çukurova (Kilikya), ortada Amanoslar (Amik/
Amuq) ve doğuda Aksu-Fırat havzasını kapsamaktadır. Bu alt ayırımlar yapılırken sadece yerbilim açısından değil, arkeolojik bulgulara da dikkat edilmiştir. Doğuda, Ceyhan Nehri’nin ana kollarından olan Aksu ile Fırat’ın batı
kesimi, bir bütün olarak değerlendirilmiştir3.
Domuztepe Höyüğünü Mezopotamya arkeolojisinde üne kavuşturan ve
“Halaf boyalıları” olarak bilinen kaplardan 2015 yılında sağlam örnekler maalesef ele geçirilememiştir. Bununla birlikte çok sayıdaki amorf parça içinde
boyalı örnekler çoğunluğu oluşturmaktadır (Resim: 6). Mezopotamya’nın
M.Ö. 6. binyıl çanak-çömlek geleneğine uyumlu olan bu parçaların iç ve dış
yüzeylerinden çoğunlukla kırmızı, kahverengi ve siyah renginde çizgisel
ve az sayıda figüratif bezemeler görülmektedir (Resim: 7). Çanak-çömleğin
tümü el yapımıdır. Boyalı olanlar ince cidarlı ve kaliteli bir işçilik gösterirken
boyasız olanlar kaba hamurludur.
Eski kazı heyeti Domuztepe’nin daha çok Mezopotamya öğelerini ön plana çıkartmış ve doğal olarak da bu yerleşim, Yakın Doğu arkeolojisinde bu
yönüyle tanınmıştır. Oysa hem geçmiş yıllardaki kazılarda, hem de yeni heyetin gerçekleştirdiği çalışmalarda Domuztepe’nin yakın çevresiyle de temas
içinde olduğu belirgindir. Özellikle Çukurova4 ve Amuq5 ile Kuzey Suriye6
Geç Neolitik Dönem çanak-çömlek geleneği içinde önemli bir yere sahip olan
koyu yüzlü perdahlı kaplar (İng. Dark Faced Burnished Ware) Domuztepe
seramik repertuarında dikkate değer sayıdadır (Resim: 8).
2015 kazılarında çanak-çömleğin sayıca az olmasına karşın taş aletler, kazılan alan dikkate alındığında fazladır.
Yörede hammadde olarak bolca bulunan çakmaktaşı ve bazaltın yanı sıra,
sayıca diğerlerine göre az olan obsidiyen alet ve alet parçası dolgu toprak
içinden ele geçirilmiştir. Taş alet ve alet parçasının sayılarının fazlalığı ve ko3
4
5
6

Bu coğrafi tanımlamanın ayrıntısı için bkz. Tekin (baskıda).
Ballosi-Restelli 2006.
Braidwood ve Bradiwood 1960.
Miyake 1997.
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lay erişilebilir olması, bunların yerleşimin içinde işlendiği ve biçimlendirildiğine işaret etmektedir. Öte yandan, obsidiyen üretimi konusu hâlâ bir soru
olarak durmaktadır. Çünkü kazılarda henüz işlik olarak nitelenebilecek bir
alan ortaya çıkartılmamıştır.
Domuztepe Höyüğü 2015 kazılarında Alan 1 olarak tanımlanan kesimde
kazılarda ulaşılan derinlik ile önceki kazı heyetinin “kızıl teras” olarak tanımladığı bölümün seviyesi aynı düzleme ulaşmıştır. Gelecek yıl her iki alanın
tek bir açmaya dönüştürülerek 20x20 metre genişliğine ulaşılması ve böylelikle “ölüm çukuru” ile çevresindeki yapıların ilişkisi ortaya çıkartılmaya hazır
hale gelmiştir.

SONUÇ VE GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
Domuztepe Höyüğü’nde yeni kazı kazı heyeti arazi çalışmalarına 2014 yılında başlamış ve gerçekleştirilen arkeolojik etkinlikler ve ulaşılan sonuçlara
dair iki makale hazırlanmıştır7. Kısa süreli o çalışmanın sonunda höyüğün
yüzey toprağının altından itibaren ilk iki yapı katının varlığı saptanmıştır.
2015 kazı sezonunda arazi çalışmaları, kısıtlı bütçe imkânları nedeniyle, höyüğün güney yükseltisindeki Alan 1 olarak adlandırdığımız kesimde devam
etmiştir. Söz konusu alanda 3. yapı katına ait üç adet silo ile dörtgen planlı
yapıya ait iki adet duvar ortaya çıkartılmıştır. Bu duvarlardan birine bitişik
durumda bulunan oval görünümlü bir ocak, kazılarda tespit edilen tek örnek
olması bakımından dikkat çekmektedir.
2015 kazılarında gün yüzüne çıkartılan mimari kalıntılar benzer inşa tekniğine sahiptir. Civardan toplanan ve herhangi bir işçilik göstermeyen orta
büyüklükteki kireç taşları bazen tek sıra, çoğunlukla da yan yana çift sıra dizilerek duvarın temelini oluşturmaktadır. Söz konusu taşların arasındaki örgü
amaçlı çamurun içinde gözlemlenen kalıntılar, duvarların üst kısımlarının ahşap ve kamışlarla yükseltildiğini göstermektedir. Yapıların temellerindeki taş
sıralarının tek sıradan ibaret olması ve ahşap-kamış duvarlarla yükselmeleri
7

Tekin 2016; Tekin (baskıda).
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burada uzun erimli bir iskânın olmadığına işaret etmektedir. Domuztepe’nin
içinde yer aldığı Narlı Ovası yakın zamana kadar (1950’ler) çoğunlukla bataklık durumundadır. Bundan dolayı ovada uzun erimli, yani yılın tüm zamanında, iskân güçtür. Özellikle yaz aylarında civardaki yüksek dağlardaki
yaylaklara göç etme ve kış aylarında tekrar ana yerleşime dönme alışkanlığı
yörede hâlâ devam eden bir yaşam biçimidir. Domuztepe’nin Neolitik sakinlerinin de bu yaşam biçimine sahip oldukları anlaşılmaktadır. İklimin de uygun olması nedeniyle Neolitik sakinlerin güçlü binalar inşa etmelerine gerek
olmadığı, bunun yerine sezonluk yaşamaya uygun hafif malzemeden inşa
edilmiş binaları kullandıkları anlaşılmaktadır.
Kazılarda ortaya çıkartılan taş aletlerin tipolojisine bakıldığında tarımsal
etkinliğe işaret edenlerin sayısı çok azdır. Buna karşın, daha çok göçer yaşamın alet çantasına özgü, kesici, kazıyıcı ve delici aletlerden oluşmaktadır.
Yerleşimin 2 km. batısında yer alan Tut Dağı hem su kaynağı, hem de hayvan
otlatmaya son derece elverişli bir doğal çevre sunmaktadır. Bu alanda bolca
çakmaktaşı yatağı yer almakta olup, Neolitik topluluk için son derece önem
kazanmaktadır.
Höyük yüzeyindeki sayısal çokluğuyla da dikkat çeken çanak-çömlek
parçaları kazılarda dolgu toprak içinde bolca ele geçmektedir. Henüz üretim
alanları kazılarda tespit edilememiş olsa da, bazı çanak-çömleğin yerleşim
içinde üretilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle birbirinin kopyası
niteliğindeki uzun boyunlu, şişkin karınlı ve yuvarlak dipli çömlekler adeta tek elden üretilmiş izlenimi vermektedir. Çoğunluğunun boyutları bile
aynıdır. Hamuru renginde bırakılmaları, boyasız olmaları ve oldukça kalın
cidarlarının bulunmaları ortak özellikleridir. Cidarlarının bu kadar kalın yapılmış olması (bazen iki santimetreyi bulmaktadır) kolay kırılmasının önüne
geçilmeye çalışıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bu tür kapların topluluk için
son derece önem taşıyan keçilerin sütünün saklanması için yapıldığı kuvvetle muhtemeldir. Günümüzde de Kahramanmaraş’ta keçinin ve keçi sütünün
göçer topluluklar için önemi dikkate alındığında bu kapları yorumlamak
daha kolay olmaktadır. Yine de laboratuvar analizlerinin sonuçlarını beklemek gerekir.
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Domuztepe’de 1995 yılından başlatılan ve eski heyet tarafından yerleşimin
farklı kesimlerinde sondaj niteliğindeki kazılarda elde edilen veriler burasının bir Mezopotamya yerleşimi olduğunu kanıtlamıştır. Öte yandan, yaklaşık
20 km. güneyindeki Sakçagözü/Coba Höyük ile Hatay’da Tell el-Cüdeyde,
Tell Kurdu gibi Amuq yerleşimleriyle de iletişim vardır. Aynı şekilde, Tarsus/Gözlü Kule ve Yumuktepe gibi Çukurova yerleşimleriyle de temas halinde olduğu anlaşılmaktadır. Tarafımızdan Geç Neolitik Dönem için Türkiye
Doğu Akdenizi olarak adlandırılan bu coğrafyanın M.Ö. 7. binyılın başından
itibaren benzer bir yaşam biçiminde olduğu ve birbirilerini doğrudan veya
dolaylı tanıdıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında, söz konusu alt coğrafi ayrımlarda yöresel farklılıklar da belirgindir.
Domuztepe Höyüğü on altı farklı parselde özel şahıs arazi içinde yer almakta, bu nedenle ciddi boyutta kamulaştırma sorunu bulunmaktadır. Bugüne kadar eski heyet tarafından bu yönde hiçbir çalışmanın yapılamamış
olmasından dolayı yerleşimin yayıldığı arazilerin kamulaştırmasının hem
bürokratik hem de finansal sorunlar nedeniyle çok kısa sürede çözümlenmesi
mümkün görünmemektedir. Buna yönelik çabalar gerek merkez, gerekse yerel kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmektedir.
Yaklaşık 20 hektarlık bir alanı kaplayan ve tümüyle Geç Neolitik dolguya
sahip bir höyük olan Domuztepe’de gelecekte yürütülecek kazılarla sadece
Mezopotamya tarihöncesi için değil, aynı zamanda Türkiye Doğu Akdenizi
ve Kuzey Suriye (belki ötesi) ile olan bağlantılarının da ortaya çıkartılacağından kuşku yoktur.
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Resim 1: Türkiye Doğu Akdenizi ve Domuztepe’nin konumu.

Resim 2: Alan 1, güneydoğudan görünüş.
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Resim 3: Silo 3, kuzeybatıdan görünüş, 3. yapı katı.

Resim 4: Boyunlu çömlek, 3. yapı katı.

Resim 5: Boyunlu çömleğin in-situ fotoğrafı, 3. yapı katı.
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Resim 6: Halaf boyalıları, 3. yapı katı.

Resim 7: Boğa betimli Halaf parçası, 3. yapı katı.

Resim 8: Koyu yüzlü perdahlı kaplar (perdah bezekli), 3.
yapı katı.
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SİNOP BALATLAR KAZISI
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Gülgün KÖROĞLU*
Halk arasında ve bilimsel yayınlarda ‘Balatlar Kilisesi’ olarak bilinen yapı
topluluğu, Sinop şehir merkezinde yer alan Geç Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait farklı evreleri kapsayan en önemli kalıntılardan biridir. Bu kalıntı şehir ve iç kale surlarından sonra şehir içindeki -kazılar sayesinde- gerçek kimliğiyle tanımlanan yegâne yapı olması açısından çok önemlidir. T.C. Bakanlar Kurulu kararı, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın izinleriyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Gülgün Köroğlu’nun başkanlığında 2010 yılında başlayan kazılar 2015 yılında altıncı yılını tamamlamıştır. 2015 yılı çalışmaları Temmuz-Ağustos ve
Eylül aylarında sürdürülmüş, Bakanlık Temsilcisi olarak Tekirdağ Müzesi
uzmanlarından Sanat Tarihçisi Levşa Erdem çalışmalara eşlik etmiştir. Çalışmaların finansmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından karşılanmıştır. Sinop
Valiliği, Sinop Belediyesi ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası da çalışmalarımıza
destek vermiştir.
2014 ve 2015 yılların da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kazı alanının
çevresini kuşatan eski ev ve bahçelerde kamulaştırmalar gerçekleştirmiştir.
2015 yılında bu alanlarda temizlik ve düzenlemeler yapılmış, kazı evi, depo
ve laboratuar olarak kullanılmak üzere prefabrik mekânlar oluşturulmuştur
(Resim: 1). 2016 yılında da yeni kamulaştırılan alanlarda yeni açmalar açılması planlanmaktadır.
*

Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü Bomonti Yerleşkesi Şişli İstanbul/TÜRKİYE.
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Balatlar’da 2010-2014 yılları arasındaki kazı çalışmalarında 3-4. yüzyıl başlarına ait Geç Roma Dönemi imparatorluk hamamının düzenli tuğla ve taş dizilerinden oluşan yüksek duvarları içinde kalan alanlar kazılmış, hem imparatorluk hamamının palaestra, caldarium, tepiderium, praefurnium ve işlevini henüz belirleyemediğimiz farklı bölümlerinin gerçek işlevleri ortaya çıkarılmış,
hem de bu mekânların daha geç dönemlerdeki değişik amaçlarla kullanıldığı
evreler ile yapının geçirdiği değişikler ortaya çıkarılmıştır. 2014-2015 yıllarında ise yapı kalıntısının batı kesiminde toprak üstünde Roma hamamına ait
hiç bir duvar kalıntısı olmayan alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu
alanda yapının bilinçli olarak tahrip edildiği, blok taşların söküldüğü, duvarlara ait molozun da geride bırakıldığı gözlenmiştir.
2015 yılında kazı çalışmaları ağırlık yapı topluluğunun batı kesiminde yer
alan kuzey-güney doğrultu boyunca uzanan hat üzerinde yoğunlaşmıştır.
Yan yana sıralanan IVg, IVh, IVi ve a9 plankarelerindeki kazı çalışmalarına
ağırlık verilmiştir (Resim: 2). Bu plankarelerde alanın tümünde olduğu gibi
en üstteki yapı katı, Geç Osmanlı Dönemine (Geç 17-20.yüzyıl ilk çeyreği) ait
Rum Ortodoks manastırına bağlı mezarlık seviyesidir. Bu geç evrede Sinoplu
Rum Ortodoks cemaat, İnce Dayı Mahallesi’nin yanı sıra Ada (eski adı Kefevi) Mahallesi’ndeki günümüzde kazı alanı olan manastır alanından denize
doğru inen yamaca kadar uzanan büyük mezarlığa gömülmüştür. Kazı alanının dışındaki Geç Osmanlı Dönemine ait mezarlar zaman zaman gerçekleşen
temel inşaatları sırasında ortaya çıkmaktadır. IVg, IVh, IVi ve a9 plankarelerinde diğer yerlerde olduğu gibi yüzey toprağın yaklaşık 50 cm. ile 200 cm.
altına kadar olan seviyede yan yana sıralanan basit toprak mezarlarla karşılaşılmıştır. Mezarların farklı şekillerde yapıldığı görülür. Bazılarının etrafını
yan yana sıralanan basit moloz taşlar çevirmekte, bazılarında ise daha özenli
bir işçilikle düzgün taşla inşa edilmiş olup, taşların aralarda harç kullanılarak
tuğla, moloz ve devşirme taşların bir arada kullanılmıştır. Birçok bireyin ise
ahşap tabutlar içinde gömüldüğü anlaşılır. Mezarların üzeri 2 ya da 3 adet
yassı kayrak taşı levhayla örtülmüştür. Mezarlık alanında her yaştan ve cinsiyetten bireyle karşılaşılır. Cenazeler başları batıya, ayakları doğuya gelecek
şekilde yatırılmıştır. Mezarlarda bazen tek bir kişi, bazen de aynı aileden olması muhtemel çok sayıda birey farklı zamanlarda aynı mezara gömülmüş-
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tür. Aynı mezara yapılan gömü sayısının beşe kadar çıktığı görülür. Genellikle yeni gömü yapılırken daha eski olan iskeletin kemikleri mezarın doğu
kesiminde toplanmış, kafatasları de yeni gömülen bireyin başının çevresine
dizilmiştir. Bazen de doğrudan yeni gömü, daha eski olanın üzerine yatırılmıştır. Cenazeler giysi ve aksesuarlarıyla birlikte yanlarına koku/yağ şişeleri
ve çanak gibi gömü hediyeleri bırakılarak gömülmüşlerdir.
Geç Osmanlı Dönemi mezarlık seviyesinin hemen altında ise yaklaşık 3
m. kalınlığında geniş bir alana yayılmış moloz yıkıntısıyla karşılaşılmıştır. Bu
yıkıntı içinde küçük taşlar, kireç, kum ve tuğla kırıklı harç kalıntıları ve Roma
yapısının duvarlarından kopmuş duvara ait büyük parçalar bulunmuştur
(Resim: 3). Çalışmalar sonunda Roma yapı kompleksinin batı kesiminde, her
üç mekânın da batı duvarları ve bu duvarlarla ilişkili yeni mimari kalıntılar
belirlenmiştir. Duvarlar çoğu yerde taban seviyesine kadar sökülmüştür. Duvarlardan geriye kalan molozlardan oluşan bu yıkıntı, Erken Bizans Dönemi
olarak adlandırılan küçük buluntuları yardımıyla geç 6 - erken 7. yüzyıla tarihlendirdiğimiz yapı katının seviyesine kadar inmektedir. Tahribatı yapanların amacının Roma hamam yapısının batı kesimindeki büyük boy düzgün
kesme blok kalker taşlarını sökmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu yıkıntı içinde
13.yüzyıl ilk çeyreğine tarihlenen Selçuklu Dönemine ait bakır sikkelerin ele
geçirilmiş olması yapının batı duvarının söküldüğü dönemi göstermesi açısından değerli bir kanıt olmuştur (Resim: 4). Bu durum 13.yüzyıl ilk çeyreğinde Sinop kent surlarının yenilenmesi ve ya iç kalenin inşası sırasında yapı
malzemesi olarak kullanılan taşların Balatlar yapı topluluğunun batı yönündeki bu duvarının sökülmesiyle elde edildiği fikrini güçlendirmiştir.
2015 yılı kazı çalışmalarının yoğunluk kazandığı ilk noktayı IV i ve IVh
numaralı plankareler oluşturmuştur. 8x6 m. ebatlarındaki IVi plankaresinde,
2014 yılında çalışılan IVf alanının güneybatıdaki ilk birim olup, çalışmalarda
öncelik 2014 yılında gün ışığına çıkarılan Erken Bizans Dönemi mezar odasından dolayı bu bölüme verilmiştir (Resim: 5)1. IV f numaralı açma içeri1

G. Köroğlu - C. Berkol, ‘Sinop Balatlar Kazısında Ortaya Çıkarılan Mezar Odasında Ele Geçen
Bronz Takılar ve Altın Dokuma Parçaları’, Lidya ‘Altın Ülke’ Uluslararası Katılımlı Altın,Gemoloji
ve Kuyumculuk Sempozyumu/ Lydia ‘Land of Gold’ Gold, Jewellery and Gemology Symposium With
International Participation (9-10-11 Ekim/Salihli), İstanbul 2016,107-115.
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sinde kısmen yer alan 2014 kazı sezonunda doğu bölümü ortaya çıkarılan2,
Geç Helenistik-Erken Roma Dönemine ait olabilecek bosajlı duvar işçiliği
olan birbirlerine kurşun kenetlerle bağlanmış, düzgün bir platform oluşturan yapının duvarlarının takibini yapabilmek için 2015 yılı kazı sezonunda
IVi ve IVh numaralı plankarelerde çalışmalar devam etmiş ve bu bölüm tamamen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Taş platformu oluşturan mimarinin
kuzey yönde yarım daire şeklinde bir formda döndüğü ve batı da ise düz bir
biçimde sonlandığı görülür (Resim: 7). Yüzeyden 378 cm. derinde bulunan
ve ilk bakışta düz bir platform görünümü veren taş sırasının üzerinde in situ
olarak bulunduğu yerden koparılmış ancak bilmediğimiz bir sebepten ötürü
taşınmayarak, burada bırakıldıkları görülen yana iki büyük blok taş vardır.
Dış yüzleri bosajlı olan taş blokların kenarlarında taşların sökülmesi aşamasında kolay taşınabilmesi için diş biçiminde oyuklar açılmıştır. Hatta birinin
kenarında demirden bir aletin kopan parçası halen durmaktadır. Buradaki
mimari kalıntı, orta kesimindeki oval planlı bir bölüm etrafında kuzeybatıya
doğru yönde kıvrılarak dönmektedir. Bu duvar parçasından dört adet olduğu varsayıldığında, dışı dörtgen planlı olabilecek merkezi planlı bir Roma
yapısının burada var olabileceğine işaret etmektedir. Bu taş duvarlı mimari
kalıntının doğu dış duvar yüzeyi bosajlıdır. Yapının iç mekânına ait olması gereken kuzey, güney ve batı yüzeyinde blok taşlarının üzerinin yaklaşık
1.5/2 cm. kalınlığında sıva tabakasıyla kaplı olduğu belirlenmiştir. Bu cephelerde yapılan ince temizlik çalışmaları sıvaların üzerinde mermer taklidi sarı,
kahverengi, beyaz, kırmızı vs. renklerle yapılmış mermer taklidi panolarla
bezenmiş olduğunu göstermektedir (Resim: 8). Bu taşıyıcı taş örgülü ayaklardan (?) dört tane olması gerektiği varsayıldığında orta kısmı oval ya da daire
biçimli olan havuz olarak kullanılmış olması mümkün dörtgen bir çerçeve
içine alınmış merkezi planlı bir Roma hamam yapısı söz konusudur. Merkezi
planlı orta alanın dört tarafında koridorlar bulunmaktadır. Yapının orta kısmını oluşturan oval ya da daire biçimli merkezi planlı alanın zemini yaklaşık
10 cm. kalınlığında içinde tuğla kırıkları olan bir harçla kaplı olup üzerinde
yer yer kırmızı aşı boyası (?) kalıntıları görülmektedir. Zeminin tam ortada
2

G. Köroğlu, ‘2014 Yılı Sinop Balatlar Kilise Kazısı’, KST 37/2 (2016), 465.
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olan bölümü kesilerek tahrip edilmiştir. Burada yapılan çalışmalarda doğubatı doğrultusunda uzanan eni 80 cm., mevcut yüksekliği 100 cm. olan hamamın ana tahliye kanalı olması gereken bir kanal ortaya çıkarılmıştır. Kanalın
üzeri kullanıldığı dönemde beşik tonozla ya da düz bir şekilde kapatılmış
olmalıdır. Ancak Selçuklular yapının diğer bölümlerindeki kesme taş blokları
söküp alırken kanalın üzerini kapatan taşları da alarak bu bölümü tümüyle
tahrip etmişlerdir. Kanalın batı yöndeki modern evlerin altına doğru uzandığı görülmüş olup ancak açma sınırına ulaşıldığından takibi yapılmamıştır.
İç kısmı oval biçimli olan mimarinin IVh açması içinde kalan kuzey bölümü
kısmen kontrol edilmiş olup bu alanda blok kesme taş bulunmadığı sadece
duvarın temel çukuruna ait tahribat izleri belirlenmiştir. Bu denli önemli bir
yapının ‘sıralı hamam tipolojisinde’ olan bir Geç Roma imparatorluk hamamının frigidarium bölümüne ait olmalıdır3. 2016 yılı çalışmaları bu yapının
kuzey ve batı kesiminde sürdürülerek yapının gerçek işlevine bilgiler kesinlik
kazanmış olacaktır.
Anlaşılacağı üzere söz konusu IVi ve IVh plankarelerinde kalan mimari kalıntı ve tahribat izlerinden yola çıkarak bu bölümdeki Roma yapısının
planı, işlevi ve kullanım evreleri konusunda hipotezlerde bulunmak oldukça
güçtür. Selçuklu’nun gerçekleştirdiği tahribatın molozunun kaldırılmasından
sonra erken Bizans Dönemine ait olması gereken bir mezar tabakasıyla karşılaşılmıştır. Selçukluların bu alandaki taş almak için giriştikleri büyük taş
söküm faaliyetlerinden büyük ölçüde korunmuş olabileceğini farz ettiğimiz
alanda moloza karışmış durumda dikdörtgen prizması şeklinde yerel taştan kabaca yontulmuş bir lahit teknesi ya da sandık gün ışığına çıkarılmıştır
(Resim: 9). İçinde ölü küllerinin saklandığı ostotek ya da kutsal kalıntıların
muhafaza edildiği rölik mahfazalarını çağrıştıran bu taş sandığın bebek lahdi
olarak kullanılmış olması da mümkündür.
Kesme blok taşlardan oluşan mimari kalıntısının güney cephesine bitişik
olan bir mezar gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 10). Mezarın batı, güney ve
doğu bölümü oldukça düzgün biçimde işlenmiş devşirme taş bloklarla çevrelenmiş, basit toprak mezarın üzeri yassı taş levhalarla kapatılmıştır. Mezar
3

F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, çev. E. Erten, İstanbul 2006, 161-163, fig. 154a.
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temizlenerek açıldığında, başları batıya ayakları doğuya doğru yatırılmış kafataslarından anlaşıldığı üzere üç insan iskeletine ait kemikler bulunmuştur.
Mezara en son yerleştirilen bireyin başının sağ ve sol tarafında iki kafatasına
ait kemikler, bulunmuştur. Bu bireyin altında da başka iskeletler olduğu g
örülmüştür. Mezara en son gömülmüş olan bireyin sağ bacağının yanında bir
de kedi iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Sahibinin gömülmesinden daha sonraki
bir tarihte kedinin öldüğü ve mezarın güneyindeki taşlardan birinin kaldırılarak kedi ölüsünün mezara yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Madeni buluntuları
sebebiyle geç 6. yüzyıl - 7. yüzyıl ilk yarısı arasına tarihlenen IVf’deki mezar
odasının hemen batısında ait olduğu gözlenen bu mezarda (2015-mezar 14)
bulunan kedi iskeleti, insan-pet hayvanı ilişkisini göstermesi açısından önemli bir bulgudur. Bu mezardaki kedinin insan gömüsüyle aynı doğrultuda ve
özenle sol tarafı üzerine yatırılmış olduğunu görülür. Günlük yaşamda dizinin dibinden ayrılmayan kedinin ölümden sonra da aynı mezarda sahibinin
dizinin dibinde yer alması, ayrılmaz bir birlikteliğin devamı olmalıdır. Genç
erkek bir bireye ait (yaklaşık 1.5 yaşında) olduğu gözlenen bu kedinin, kafatası kısmının muhtemelen mezar çökmesi ile dağılmış olduğu anlaşılmaktadır. Şimdilik yapılan incelemeden sağlık probleminin olmadığı ve normal bir
ev kedisi boyutunda gelişim gösteren bir kedi olduğu gözlenmektedir. İlginç
olan diğer önemli bir konu ise kedi iskeleti ile beraber iki adet kemirgen ve bir
adet kuş kemiğinin de saptanmış olmasıdır. Muhtemelen evdeki kemirgenlerin kontrolünde etkin olduğu, bunun yanında beslenmek için ev dışında da
kuş gibi hayvanları avlamış olduğu düşünülmektedir. Roma Dönemi mezar
örneklerine benzer bu gömü olayının4 Bizans Döneminde de gözlenmiş olması, kedilerin pet hayvanı olarak günlük yaşamda yer aldığını göstermesi
açısından önemli bir bulgudur5.
IV g numaralı plankare içerisinde karşımıza çıkan en önemli bulgu yüzey
toprağının hemen altında yer alan Geç Osmanlı Dönemine ait mezar hücresidir. 2.50x2.45 m. ebatlarında 1.20 m. derinliğinde olan kare planlı beşik to4
5

A. Boessneck -J. von den Driesch, ‘Ein Katzenskelett der Römerzeit aus Quseir (Kosēr) am Roten
Meer’, Spixiana 6 (1983), 211-218.
Bu konuda verdiği bilgilerden ötürü İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi
Prof.Dr. Vedat Onar’a minnettarım.

196

nozlu bir yapıdır (Resim: 11). Moloz taşlarla örülmüş kaba bir işçilik gösteren
yapının tuğladan örülmüş beşik tonozu içerisine dolmuş olan atıkların üzerine çökmüştür. Taban seviyesinin üzerinde iki ayrı insana ait kafatası ve vücut
kemikleri bulunmuştur. Yapılan tüm bu çalışmalar sonrasında alan içerisinde
başka bir çalışma yapılmamıştır.
a9 plankaresindeki çalışmalar sonucu, X No.lu mekânın batı duvarına ait
bir bölüm gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 12). Ayrıca güney tarafındaki duvar ve zemini oluşturan taşlar da 13.yüzyılda sökülmüştür. Geriye kalan molozlarda özellikle duvarın batı kesimine yığılmıştır. Buradaki moloz yıkıntısı
içinde duvardan kopmuş büyük parçaların olduğu görülmektedir.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Kazı alanı içinde yer alan geç 12/13.yüzyıldan 1924 yılına kadar Panaghia/Theotokos ve Baş Melek Mikail Manastırı’nın kilisesi olarak kullanılan
I No.lu mekânın restorasyonu için hazırlatılan restorasyon projesi Samsun
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 24.10.2014 tarih ve 2144
sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün
denetiminde; yapının beşik tonozunun üzerinde yer alan Geç Osmanlı Dönemine ait eğimli çatısı 1 -31 Ağustos 2015 tarihleri arasında ilk olarak çatı üzerindeki ve kuzey cephedeki otların temizlenmesi, ağaç köklerinin ilaç enjekte
edilerek kurutulmasından sonra çatıdaki kırık harç tabakasının kaldırılarak
temizlenmesinden sonra yenilenmiş ve su geçirmez bir harçla kaplanmıştır.
Bu yapının batı, kuzey ve güney duvarlarının taş-tuğla dokusu arasındaki
zayıflamış derz boşlukları doldurularak tamamlanmıştır (Resim: 13).
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Çizim 1: Balatlar kazı alanı planı.

Resim 1: 2015 yılı kazı sezonun başında Balatlar yapı kalıntısının kuş bakışı genel görünümü.

Resim 2: 2015 yılında çalışılan alanlar (IVg, IVh, IVi ve a9 plankareleri).
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Resim 3: 2015 yılı çalışmalarında yapı
kalıntısının batı kesiminde
belirlenen stratigrafi (Roma
hamamına ait duvarların
sökülmesinden sonra geriye
kalan moloz içindeki harçtan
dolayı beyaz renkte görülür,
en üstteki koyu renk tabaka
ise Geç Osmanlı dönemine
ait mezarlık tabakasına aittir).

Resim 4: 1215 yılına tarihlenen Alaaddin Keykubad Dönemine ait bakır alaşımı Selçuklu sikkesi.

Resim 5: IV f açmasında 2015 yılında ortaya çıkarılan Erken Bizans Dönemi mezar hücreleri ve kesme taş
mimari
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Resim 6: IVi-IVh plankarelerindeki çalışmalar.

Resim 7: IVi-IVh plankarelerindeki mimari kalıntılar.
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Resim 8: Kesme taş mimarinin batı kesimindeki zemine yakın bölümündeki mermer taklidi desene sahip sıva kalıntıları

Resim 9: IVi plankaresindeki mezarlık seviyesinde belirlenmiş taş sandık .
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Resim 10: IVi mekânında gün ışığına çıkarılan kedili mezar.

Resim 11: IVg plankaresindeki Geç Osmanlı Dönemine ait
mezar hücresi.
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Resim 12: a9 plankaresindeki mimari buluntular.

Resim 13: I Numaralı Mekân (kilisenin) restorasyonu çalışmaları.
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MİLET 2015 YILI ÇALIŞMALARI
Philipp NIEWÖHNER*
Christof BERNS
Reyhan ŞAHİN
Milet 2015 yılı çalışmaları 01.06.2015–18.10.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara olanak sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yardımlarını esirgemeyen
Bakanlık Temsilcilerimiz N. Özkan ve M. Atıcı’ya içtenlikle teşekkür ederiz.
Ayrıca, çalışmalarımız süresince tüm yardımları ve işbirliği için Milet Müzesi
Müdürü H. A. İslam ile tüm müze personeline teşekkürlerimizi sunarız.
Akköy ve Balat muhtarlıklarına, kazı bekçilerimize, kazı ekibi ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederiz. Milet Kazısı’na maddi kaynak sağlayan Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archäologisches Institut), Bochum-Ruhr
Üniversitesi, MERCUR Vakfı (Mercator Research Center Ruhr) ile kazımızı
maddi ve manevi olarak destekleyen diğer Milet Kazısı dostlarına minnettarlığımı belirtmek isteriz.
I. Sondajlar
2013 yılı çalışmaları sırasında tiyatronun altındaki mağaranın, Antik bir
kutsal alanın bir bölümü olduğu anlaşılınca, 2014’te aynı kutsal alanın mağaranın önündeki bölümünde de jeofizik araştırmaları gerçekleştirilmiş ve
kutsal alana ait, tarihi Erken Hellenistik Döneme kadar giden bir caddenin
ve diğer bazı yapıların kalıntıları tespit edilmiştir (Resim: 1).1 Burada 2015
*

1

Doç. Dr. Philipp NIEWÖHNER, Georg-August Universität, Christliche Archäologie, Nikolausberger Weg 15, D-37073 Göttingen/ALMANYA.
Prof. Dr. Christof BERNS, Institut für Archäologische Wissenschaften, Ruhr-Universität Bochum, Am Bergbaumuseum 31, D-44791 Bochum/ALMANYA.
Dr. Reyhan ŞAHİN, Arkeoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, TR-16059
Nilüfer-Bursa/TÜRKİYE.
P. Niewöhner, An Ancient Cave Sanctuary Underneath the Theatre of Miletus, Beauty, Mutilation, and Burial of Ancient Sculpture in Late Antiquity, and the History of the Seaward Defences,
Archäologischer Anzeiger 2016/1 (baskıda).
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yılından itibaren Dr. A. Vacek Bochum Ruhr Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
öğrencileri ile stratigrafik bir sondaj açmıştır. Buluntuları Dr. R. Şahin ve Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri belgelemişlerdir. Buluntular arasında yüzeyden ele geçirilmiş olan bir kabartma baş ve bir kilit taşı
da bulunmaktadır (Resim: 2 ve 3). Çalışmalar sırasında Antik Dönem ızgara
planının dışına çıkmış olan bir Doğu Roma Dönemi yapısının köşe kesimi
açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Bunun altında ise Antik Dönem caddesi ve güney yanında Klasik/Hellenistik Döneme tarihlenen daha büyük bir yapı gün
ışığına çıkarılmıştır. Klasik/Hellenistik Dönem yapısının altında yer alan kayanın iki basamak şeklinde işlendiği görülmüştür. (Resim: 5). Bu durum daha
erken dönemdeki kullanım evresi ile ilgili olmalıdır. Tahminen bu en erken
dönem kullanımı caddenin de inşa edildiği Arkaik Döneme tarihlenir.
Daha önceki kazı sezonlarında başarıyla uygulanmış olan drill-sondajı
çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar Milet`in ne
zaman ve hangi nedenle sular altında kaldığını ve hangi dönemlerde kurak
zamanlar geçirdiğini açıklığa kavuşturacaktır.2 2016 yılı için, üç tanesi Aslanlı
Liman`da, bir tanesi şehrin batı dış bölümünde ve iki tanesi Batı Agora`nın
yapılaşmaya uğramamış merkezi bölümünde olmak üzere altı sondaj çalışması yapılması planlanmaktadır. Drill-sondajlar Prof. Dr. H. Brückner ve
öğrencileri tarafından gerçekleştirilecektir. Drill-sondajların arkeolojik danışmanlığı ve değerlendirmesi Doç. Dr. A. Herda tarafından yürütülecektir.

II. Yüzey Araştırmaları
Humaytepe’de 2014 yılında başlanan yüzey araştırmalarına 2015 yılında
da devam edilmiştir. Arazi çalışmaları B. Weissova tarafından yönetilmektedir. Geçen sene tepenin kuzey yamaçlarının araştırılmasının ardından bu
sene tepenin orta kesimlerinde çalışmalara sistematik bir biçimde başlanmıştır. Araştırma alanı geçen sene olduğu gibi 20x20 metre ölçülerindeki polygonların içinde ızgara planında oluşturulan, her biri 5 metre genişliğinde olan
2

H. Brückner – A. Herda, On the Lion Harbour and other Harbours in Miletus. Recent Historical,
Archaeological, Sedimentological, and Geophysical Research, Proceedings of the Danish Institute
at Athens 7, 2014, 49-103.
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ve sistematik olarak araştırılan 4 kesite (transects) bölünmüştür (Resim: 6).
Tüm buluntular işlevsel kategorilerine göre sınıflandırılmaktadır (amphoralar, depolama kapları, mutfak kapları, ince seramik vs.) ve istatistiksel olarak
değerlendirilmektedir. Veri sağlaması beklenen seramikler ve seramik dışındaki buluntular belgelemek amacıyla depoya getirilmektedir. Depo çalışmaları Dr. S. Huy’un gözetmenliğinde sürdürülmektedir. 92.000 metrekarelik bir
alanın 108 polygona bölünerek buluntuların incelenmesinin ardından araştırma yapılan alandaki kronolojik gelişim ve fonksiyon farklılıkları net bir şekilde görülebilmektedir.
Buna göre örneğin; dikkat çekici miktarda demir cürufu ele geçirilmiştir.
Bu durum bir metal atölyesinin varlığına dikkat çekmektedir. Ayrıca önemli
miktarda ev içindeki dekorasyona ait parçalar (boyalı duvar harcı, cam) ele
geçirilmiştir. 9000 seramik parçasının değerlendirilmesi sonucu M.Ö. 7. yüzyıldan M.S. 14. yüzyıla kadar kronolojik bir dağılımın olduğu anlaşılmıştır.
Buluntuların çoğu, Hellenistik ve Roma Dönemine tarihlenebilmektedir.
Fonksiyonel kriterlere göre haritalandırma yapıldığında Humaytepe’nin
farklı alanlarının farklı amaçlarla kullanıldığı (liman, kutsal alan, konut alanları) anlaşılmaktadır. Arkaik ve Klasik Dönem buluntularının sayıca az ele
geçirilmiş olmasına karşılık tüm alanda eşit miktarda dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Öte yandan az sayıdaki Doğu Roma Dönemi parçaları tepenin
orta batısında toplanmakta olup söz konusu alanda Doğu Roma Dönemine
ait yapıların olabileceğine işaret eder niteliktedir.

III. Buluntu Çalışmaları
2015 yılında kazı depolarının açılmasından itibaren yayına yönelik tanımlama, çizim, fotoğraflama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Prof. Dr. V. von Graeve, Zeytintepe kazılarında bulunmuş olan ve
büyük bölümü bothrostan ele geçirilmiş Arkaik Döneme ait pişmiş toprak figürinler ile Arkaik Dönem heykeltraşlığı üzerine yayına yönelik çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Ayrıca Dr. G. Günay von Graeve ve asistanı (Hellenistik
Dönem pişmiş toprak malzeme ve Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndan
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bulunmuş olan Arkaik Dönem takıları); Dr. U. Schlotzhauer ve asistanı (Arkaik Dönem kâseleri) ve Dr. M. Krumme (Geometrik Dönem keramikleri) yayına yönelik çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
Bükreş’ten Dr. I. Birzesku ve beraberindeki çalışma arkadaşı Zeytintepe’deki Aphrodite Kutsal Alanı’ndan ele geçirilen masa amphoraları ve nakliye amphoraları konusundaki çalışmalarına devam ettiler. Dr. F. Özcan ve
ekibi ise Klasik ve Hellenistik dönemlere ait pişmiş toprak figürinlerin belgeleme çalışmalarına devam ettiler. Ayrıca 2001’de Humaytepe’de tarafımdan
yapılan sondaj kazılarında ele geçirilen materyalin yayınına yönelik inceleme,
belgeleme ve araştırmaları yapılmıştır. Atina’dan Prof. Dr. W.-D. Niemeier
ve beraberindeki çalışma arkadaşı 1994-2004 yılları arasında kazısı yapılmış
olan Athena Tapınağı’nın Geometrik ve Arkaik Dönem evreleri ile ilgili yayın
çalışmalarına devam etmişlerdir.
K. Focke M.A. 1994-2004 yılları arasında Milet Athena Tapınağı’nda Kalkolitik ve Bronz Çağına tarihlenen tabakalardan bulunan taş eserleri belgeleme
çalışmalarında bulunmuştur. Bonn’dan Dr. I. Kaiser da Athena Tapınağı’dan
ele geçirilen Milet’in IV. evresi ile ilgili buluntuların, yayın çalışmalarını sürdürmüştür. Faustina Hamamı’nda önceki kazılar sırasında ele geçirilen buluntular üzerine N. Schwerdt M.A. ve ekibi yayına yönelik çalışmalarına devam etmişlerdir. Berlin Humboldt Üniversitesi’nden Dr. A. Herda ve ekibi
Delphinion’dan önceki yıllarda ele geçirilmiş olan buluntular ile ilgili depo
çalışmalarında bulunmuşlardır.
Doç. Dr. P. Niewöhner 2015 yılında Milet’in Geç Antik Dönemi araştırmalarına devam etmiştir. 2014 yılında Milet Müzesi’nin arkasında drenaj çukuru
kazıları sırasında ele geçirilen Roma ve Doğu Roma Dönemine ait buluntular
üzerine N. Schwerdt M.A. ve ekibi yayına yönelik çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu sırada kentteki söz konusu alanın M.S. 5. yüzyılın ilk yarısında son
olarak Theodosius Döneminde yenilendiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca M.S. 6.
yüzyılda ise terk edildiği anlaşılmıştır. Milet’in o zamanlarda bir çöküş yaşadığı açıktır. Kent alanını M.S. 6. yüzyılda daha kuzeyde yer alan merkeze
doğru daraldığı anlaşılmaktadır. Müzenin arkasındaki drenaj kazısı yapılan
bölgede o zamanlar ölü gömülmesi için kullanıyordu. Ele geçirilen iskeletleri
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Doç. Dr. A. Demirel ve iki öğrencisi incelemişlerdir.
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Dr. J.-M. Henke ve Bochum Ruhr Üniversitesi’nden iki öğrenci Milet
Müzesi’nin 2012-2014 yılları arasında Milet Değirmentepe Nekropolü’nde
ele geçirilen buluntuları belgelemişlerdir. Bu kapsamda Dr. J. Novacek ve
Hannover’den gelen çalışma arkadaşları iskeletleri incelediler ve analiz için
kemik örnekleri aldılar.

IV. Arkeometri
Lyon’dan J. Capelle M.A. ve çalışma arkadaşı tiyatronun duvarlarındaki
kazıma çizgileri RTI (Reflectance Transformation Imaging) tekniğini kullanarak belgelemişlerdir. Böylece bu çizgilerin tiyatronun mimari elemanlarının
ön çizimleri olduğu anlaşılmıştır.
Milet`in Geometrik Dönem seramiğinin kökenini belirlemek amacıyla çalışmalarda bulunan Dr. M. Krumme ve çalışma arkadaşı taşınabilir XRFA aracı yardımıyla, söz konusu döneme tarihlenen parçaların (parçalara herhangi
bir zarar vermeksizin), nitelikselik, niceliksel ve yapısal bileşimini saptamaya
yönelik incelemelerde bulunmuştur.
Dr. J. Novacek aynı zamanda 1994-2004 yıları arasında Athena Tapınağı’nda
yapılan kazılarda ele geçirilen kemikleri incelemiş ve analiz için örnek almıştır. Viyana’dan Dr. A. Galik ise Delphinion kazılarından bulunan hayvan kemiklerini incelmiştir ve yine laboratuar analizleri için örnek almıştır.

V. Konservasyon Çalışmaları
Her yıl olduğu gibi tiyatro, tiyatro kalesi, Piskoposluk Sarayı ve Mikail
Kilisesi, 40 Basamaklı Cami ve yanındaki hamam, Faustina Hamamı, Humaytepe’deki köşk, Capito Hamamı, Delphinion yanındaki hamam, Ion sütunlu
avlu, nymphaion, Büyük Kilise, agora kapısı, cadde, agora, bouleuterion, serapeion ve stadionun kapısı genelinde bitki ve ot temizliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kökleri duvarlara zarar veren bitkiler ilaçlanarak duvarların korunması sağlanmıştır.
Roma dönemi’ne ait Capito Hamamı için bir anıt koruma ve onarım proje-
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si geliştirilmesi kapsamında, Yük. Mim. D. Göçmen ve çalışma arkadaşları tarafından 2015 ve daha önceki yıllarda eksik kalan güney mekânların rölövesi
alınmış ve yapının rölöve raporunun hazırlanmasına başlanmıştır.
Yük. Mim. B. Akan, Faustina hamamlarında altı farklı koruma önlemi
gerçekleştirmiştir. 1. önlem, duvarlı avlunun doğu duvarındaki bir deliğin
doldurulması ve sıvanması (Resim: 7). 2. önlem blokların yerinden oynaması
nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, duvarlı avludan apodyteriuma geçişte yer alan doğu lentoda uygulanmıştır. Yerinden oynayan bloklar
bir üçayak yardımıyla (Resim: 8) yeniden yerine yerleştirilmiş ve sıvanmıştır.
Aynı şekilde apodyteriumda güney duvarda bir payanda 3 numaralı önlem
çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Burada sıvalar dökülmüş ve pek çok
duvar taşı düşme tehlikesi altındaydı. Duvar payandasına iskele kurulmuş,
her bir yapı taşı yeniden yerine yerleştirilmiş ve sıvanmıştır. 4 numaralı önlem tepidariumun batı duvarındaki, bilinmeyen bir dönemde kuru duvarlar
ile kapatılmış olan iki geçiş ile ilgilidir. Buradaki kuru duvar kısmen yıkılmış
ve kirişlerden bir tanesi kırılmış olduğundan, yıkılma tehlikesi bulunmaktaydı. Bu duruma engel olmak için dolgu yine aynı şekilde kuru duvar tekniği
ile tamir edilmiştir. Ayrıca yıkılan kapı kirişinin parçaları kaldırılarak yerine
yerleştirilmiştir (Resim: 9). Beş numaralı önlemde ise tepidariumun kuzeydoğusunda harap durumdaki duvar köşeleri onarılmıştır. Bu amaçla yüksekte
yer alan köşe iskele ile çevrelenmiş (Resim: 10). Harap durumda olan kısım
daha küçük parçalarla yamanarak orijinal duvar işçiliği geri kazanılmıştır. Bu
şekilde konservasyon yapılan yer tanımlanabilmektedir. Bir yüzyılı aşkın bir
süredir Faustina Hamamları’nda eksik olan yerler aynı bu şekilde tamamlanmaktadır. Bu yöntem 6 numaralı önlemde: Frigidariumun kuzeydoğu, duvarlı
avluya açılan çıkışının üzerinde yer alan harap durumdaki kemer köklerinin
konservasyonunda da kullanılmıştır. Burada da yeni duvar işçiliği orijinal
duvar işçiliğinden farklı olarak daha küçük taşlar kullanılarak yapılmıştır
(Resim: 11).
2015 sezonunda, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, yeni gezi
yollarının düzenlenmesine devam edilmiştir. Gezi yollarının Delphinion ve
Humaytepe arasında kalan bölümü tamamlanmıştır. Bu yol üzerinde bulu-
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nan Türk Dönemi yapı kalıntılarının konservasyonu yapılmıştır ve bu yapı
bir seyir platformu olarak düzenlenmiştir (Resim: 12). Bu amaçla söz konusu yapının içinde yüz yılı aşkın bir zaman önce açılmış olan sondajların içi
doldurulmuştur. Duvarlar açığa çıkarılarak ve üst bölümlerinin konservasyonu yapılmıştır (Resim: 13). Böylelikle yapının Antik Dönemdeki cadde
düzlemiyle aynı seviyede olan yüksekliği ziyaretçiler tarafından anlaşılabilir.
Ayrıca ziyaretçiler şehrin Antik Dönem sonrasındaki durumunu da anlayabileceklerdir.
Konservasyon çalışmaları kapsamında güneydoğuya yönelik olan yapı
duvarının bir mihrap nişine sahip olduğu anlaşılmıştır. Böylece yapı bir mescit olarak tanımlanmıştır (Resim: 14). Niş duvarlar ile çevrelenmiştir. Bükük
arka duvarı kiremitlerden oluşmaktadır. Bu özellikler, Milet’in Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonraki döneme işaret eden, Balat’ın Tiyatro Tepesi’ndeki küçük mescidin nişi ile benzerlik göstermektedir.
İstanbul’dan Prof. Dr. A. Arel’in verdiği bilgilere göre söz konusu mescit
Osmanlı kaynaklarına göre yakın çevrede olduğu bilinen Lala ya da Lalaoğlu
Paşa Mescidi olabilir. “Lala” Osmanlıca şehzadelerin eğitmenlerine verilen
addır. Buna göre Mescit Milet/Balat’ta ya en erken Osmanlı Döneminde M.S.
14. yüzyılda ya da kentin Osmanlı İmparatorluğuna kesin olarak bağlandığı
M.S. 15. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmiş olabilir.
Milet Müzesi’yle yapılan görüşmeler gereğince Piskoposluk Sarayı`nın
mozaik tabanının üstü jeotekstil ve kum ile kapatılmıştır. Bu mozaikler ilk
olarak 1900’lü yıllarda T. Wiegand başkanlığında sürdürülen çalışmalar esnasında, son olarak 1970’li ve 1980’li yıllarda W. Müller-Wiener başkanlığında
sürdürülen çalışmalar esnasında ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu mozaiklerin kötü korunma durumu kurtarma çalışmalarına izin vermediği için üzeri
geçici bir çatı örtüsüyle kapatılmıştır ve bu sayede kırılgan durumdaki bu
mozaiklerin konservasyonu yapılabilecektir (Resim: 15). Bilimsel çalışmalar
tamamlanmış olup konuyla ilgili yayın 2015 yılında yapıldı.3
3

P. Niewöhner, Der Bischofspalast von Milet. Spätrömisches Peristylhaus und frühbyzantinische
Residenz, Archäologischer Anzeiger 2015/2, 181-273.
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VI. Alan Yönetimi ve Koruma Güvenliğinin Sağlanması Çalışmaları
Milet ve Balat’taki harabeler ile ilgili yeni bir rehber kitap Ege Yayınları’ndan
çıkmış olup harabelerin girişinde satışa sunulacaktır. Metin ve görsel malzeme Milet kazısındaki arkeologlardan temin edilmiş olup yapıların Arkaik Dönemden Osmanlı Dönemine kadar güncel araştırma durumu ile ilgili bilgiler
vermektedir. Rehber kitap Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç farklı
dilde yayınlanmıştır.4
Ayrıca her yıl olduğu gibi 2014 yılı Milet çalışmaları kapsamında da ören
yerinin bakım ve düzenlenmesine yönelik geniş çapta bitki temizliği gerçekleştirilmiş olup, zararlı bitkiler tüm sezon boyunca ilaçlanarak yok edilmiştir.
Temizlik çalışmalarının ağırlık noktasını Tiyatro Tepesi’ndeki ve Humaytepe
üzerindeki ziyaretçilerin kışın da kullandıkları yolda yapılan çalışmalar oluşturmuştur.
Arazinin topografik ölçümü için sabit ölçüm noktalar ağı Yük. Müh. J. Rothe ve ekibi tarafından kontrol edilmiş, düzeltilmiş ve tamamlanmıştır. Böylece gelecekte Humaytepe’deki kalıntılarda yapılacak ölçüm çalışmaları için bir
temel oluşturulmuştur.
Alan koruma konsepti çalışmaları kapsamında yapılarda hasar tespit çalışması gerçekleştirilmiş, alandaki bitki çeşitleri ve yoğunlukları tespit edilmiş;
alandaki ziyaretçi bilgilendirme sistemi, yürüyüş yolları, dinlenme noktaları,
bakı noktaları, yapıların korunmuşluk durumları ve konservasyon ihtiyaçları, yapıların ulaşılabilirlik ve anlaşılabilirlik durumları, eski kazılardan kalan
açma çukurlarının durumları gibi başlıklar altında problemler ve potansiyeller ortaya konulmuştur. Tespit edilen bu problemlere ve potansiyellere dair
bir önlemler ve öneriler kataloğu hazırlanmıştır. Katalogdaki her bir eylem
planı için öncelik sırası belirlenmeli ve alanda gelecek yıllarda gerçekleştirilecek çalışmalar için bir yol haritası oluşturulmalıdır.
4

P. Niewöhner (ed.), Miletos/Balat. Arkaik`ten Osmanlı Dönemi`ne Kadar Kent Planlaması ve Anıtları
(Istanbul 2016).
P. Niewöhner (ed.), Miletus/Balat. Urbanism and Monuments from the Archaic to Ottoman Periods
(Istanbul 2016).
P. Niewöhner (ed.), Milet/Balat. Städtebau und Monumente von archaischer bis in türkische Zeit (Istanbul 2016).
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Depo girişlerini daha iyi aydınlatabilmek, dolayısıyla daha güvenli kullanabilmek için lambalar ve sigortalar yenilenmiştir. 2016 yılında yapılacak
kazılar göz önünde bulundurularak, deponun kapasitesini arttırabilmek için
yeni raf üniteleri alınmıştır. Geçen yıl kazı evinde, öğrenci yatakhanesi olarak kullanılan binanın dış duvarları, iç ısıyı korumak ve daha sağlıklı uyku
koşulları sağlamak amacıyla neme karşı izole edilmiştir. Bu yıl ise kuruyan
duvarlar içerden sıvanmış ve boyanmıştır.
Diğer üç odada ise yıpranmış olan atık su boruları yenileri ile değiştirilmiştir. Bir diğer odada ise zeminde döşeli olan ahşap kaplama kurtların tahrip etmesi nedeniyle değiştirilmiş ve zemin daha dayanıklı bir malzeme olan
kiremit levhalarla kaplanmıştır. Ayrıca geçen sene yeni yapılan birçok ahşap
kapı boyanmıştır. Buna ek olarak, kazı çalışanlarının kazı sezonu boyunca
daha iyi ve sağlıklı ikamet etmelerini sağlamak amacıyla yeni yatak şilteleri,
yeni bir çamaşır makinesi ve dolap temin edilmiştir.
VII. Milet Kazısı’nda Yürütülen Projeler İle İlgili Hazırlanmakta/Baskıda Olan
Yayınlar (2015/2016)
L. Audley-Miller – E. F. Fındık – P. Niewöhner – N. Schwerdt – G. Teltsch,
Der Bischofspalast von Milet. Spätrömisches Peristylhaus und frühbyzantinische Residenz, Archäologischer Anzeiger 2015/2, 181-273.
L. Audley-Miller – E. Erkul – S. Giese – S. Huy – P. Niewöhner – H. Stümpel, An Ancient Cave Sanctuary Underneath the Theatre of Miletus, Beauty,
Mutilation, and Burial of Ancient Sculpture in Late Antiquity, and the History
of the Seaward Defences, Archäologischer Anzeiger 2016/1 (baskıda).
C. Berns, Milet Araştırmaları: Geçmişe Bir Bakış ve Yeni Perspektifler, in:
H.-D. Bienert – Ü. Yalçın (ed.), Kültürlerin Köprüsü Anadolu. Türk-Alman Eskiçağ Bilimlerinde Güncel Bilimsel Araştırmalar ve Yeni Bakış Açıları, Der Anschnitt
Beih. 27 (Bochum 2015) 311-324.
I. Bîrzescu – I. Kowalleck – F. Özcan – U. Schlotzhauer, Aufarbeitung griechischer Terrakotten und Keramikfunde von Milet, E-DAI-F 2016/1 (baskıda).
J. Capelle, Les épures du théâtre de Milet, Bulletin de Correspondance
Hellénique (baskıda).
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B. Emme, Kein Kaiserkult. Rekonstruktion und Deutung der „ara augusti“
im Buleuterion von Milet, Istanbuler Mitteilungen 64, 2014 (2015), 163-178.
J. Fildhuth, Die letzte byzantinische Siedlung auf dem Theaterhügel von
Milet, E-DAI-F 2015/3, 163-165.
D. Göçmen – P. Niewöhner – A. Waldner, Die Südstadtthermen von Milet. Vom kaiserzeitlichen Baderundgang zum frühbyzantinischen Doppelbad,
Archäologischer Anzeiger 2015/1, 173-235.
V. von Graeve, Thalesin Gözleriyle Milet, in: Miletos’lu Filozoflar. Thales,
Anaksimandros ve Anaskimenes, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk 3 (baskıda).
V. von Graeve, Beobachtungen zur Herstellungstechnik milesischer Terrakotten im 7. Jahrhundert v. Chr., in: B. Dreyer (ed.), Festschrift Recep Meric
(baskıda).
A. Herda, Megara and Miletos, in: I. Birzescu – A. Robu (ed.), Mégarika, De
l’archéologie à l’histoire 66 (Paris 2016) 15-127.
G. Hölbl, Die ägyptische Götterwelt in den rhodischen Votivdepots von
Kameiros, in: S. L. Lippert et al. (ed.), Sapientia Felicitas. Festschrift für G.
Vittmann (Montpellier 2016) 217-254.
I. Kaiser, Miletus IIIb. Ramping up to a Minoanized Locale, in: D. Panagiotopoulos – I. Kaiser – O. Kouka (ed.), Ein Minoer im Exil. Festschrift für WolfDietrich Niemeier, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie
270 (Bonn 2015) 147-162.
C. Knappett, Milesian Imports and Exchange Networks in the Southern
Aegean, in: D. Panagiotopoulos – I. Kaiser – O. Kouka (ed.), Ein Minoer
im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier, Universitätsforschungen zur
prähistorischen Archäologie 270 (Bonn 2015) 199-210.
M. Maischberger, Manipulierte Götter: Die Skulpturenausstattung der
Faustina-Thermen in Milet, in: D. Boschung – A. Schäfer (ed.), Römische Götterbilder der mittleren und späten Kaiserzeit, Morphomata 22 (Paderborn 2015)
315-341.
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P. Niewöhner, Denkmalpflege in Milet, E-DAI-F 2015/3, 158-162.
P. Niewöhner (ed.), Miletos/Balat. Arkaik`ten Osmanlı Dönemi`ne Kadar Kent
Planlaması ve Anıtları (Istanbul 2016).
P. Niewöhner (ed.), Miletus/Balat. Urbanism and Monuments from the Archaic
to Ottoman Periods (Istanbul 2016).
P. Niewöhner (ed.), Milet/Balat. Städtebau und Monumente von archaischer bis
in türkische Zeit (Istanbul 2016).
P. Niewöhner, Die byzantinischen Basiliken von Milet, Milet. Ergebnisse der
Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899. Bd. 1. Bauwerke in
Milet. Heft 11 (Berlin 2016).
P. Niewöhner, The End of the Byzantine City in Anatolia. The Case of Miletus, in: E. Gruber – M. Popovic – M. Scheutz – H. Weigl (ed.), Städte im lateinischen Westen und im griechischen Osten. Topographie – Recht – Religion (9.-19.
Jahrhundert), Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Wien 2016) 63-77.
P. Niewöhner, The Late Antique ‘Area’ of Miletus and Other Christian Cemeteries in the Aegean, in: M. Korres et al. (ed.), ΗΡΩΣ ΚΤΙΣΤΗΣ. Festschrift
Charalambos Bouras (baskıda).
P. Niewöhner, Christliches Bauen im antiken Bestand. Zum Verhältnis
von Christianisierung, Städtebau und archäologischer Wahrnehmung in Milet und in anderen kleinasiatischen Städten“, in: R. Haensch – P. von Rummel (eds.), Himmelwärts und erdverbunden? Religiöse und wirtschaftliche Aspekte
spätantiker Lebensrealität (Berlin) baskıda.
P. Niewöhner, Miletus, in: Encyclopedia of Early Christian Art and Architecture, ed. C. Finney (baskıda).
P. Niewöhner, Miletus, in: Oxford Dictionary of Late Antiquity, ed. M.
Humphries – O. Nicholson (baskıda).
I. A. Panteleon, Eine Archäologie der Direktoren. Die Erforschung Milets im
Namen der Berliner Museen 1899-1914, Mittelmeerstudien 5 (Bochum 2015).
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N. Panteleon, Tierdarstellungen auf archaischer milesischer Keramik und
ihre Aussagekraft, in: C. Lang-Auinger – E. Trinkl (ed.), ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΖΩΙΑ.
Pflanzen und Tiere auf griechischen Vasen, CVA Österreich Beiheft 2 (Wien
2015) 281-289.
G. Schauss, The Painter of the Taranto Fish. An Early Laconian BlackFigure Vase Painer, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 130, 2015,
1-73.
N. Zenzen, Der greiftötende Löwe: ein Siegel aus Milet, in: D. Panagiotopoulos – I. Kaiser – O. Kouka (ed.), Ein Minoer im Exil. Festschrift für WolfDietrich Niemeier, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie
270 (Bonn 2015) 389-406.
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Resim 1: Milet 2015, Tiyatronun altındaki mağaranın önündeki kazı alanı planı. Güneybatıdan
görünümü. Yeşil çizgi kazılan caddenin aksını göstermektedir.
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Resim 2: Milet 2015, Tiyatronun altındaki
mağaranın önündeki kazı alanından, moloz tabakasından ele geçirilen mermer baş.

Resim 3: Milet 2015, Tiyatronun altındaki
mağaranın önünde ele geçirilen
mermer kilit taşı.

Resim 4: Milet 2015, Tiyatronun altındaki mağaranın önündeki kazı: en üstte bir
Doğu Roma duvarı; solda, aşağıda sokak doğrultusunu gösteren temiz
su hattı; sağda, sokağın güneyinde Klasik/Hellenistik yapının ilk mermer blokları. Batıdan görünüm.
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Resim 5: Milet 2015, Tiyatronun altındaki mağaranın önündeki kazı: en son tabaka. Önde basamak şeklinde işlenmiş ana kaya. Güneyden görünüm.

Resim 6: Milet 2015, Humaytepe yüzey
araştırması. Önemli mermer
yapı elemanlarının dağılım planı.

Resim 7: Milet 2015, Faustina Hamamı,
duvarlı avlunun doğu duvarı,
koruma tedbirlerinden sonraki
durumu. Kuzeyden görünüm.
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Resim 8: Milet 2015, Faustina Hamamı. Onarım/koruma çalışmaları sırasında, apodyteriumun batı duvarı. Güneyden görünüm.

Resim 9: Milet 2015, Faustina Hamamı, tepidariumun batı duvarı. Onarımdan sonra. Doğudan görünüm.
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Resim 10: Milet 2015, Faustina Hamamı, tepidariumun kuzeydoğu köşesi. Onarım/koruma çalışmaları başlangıcı. Kuzeybatıdan görünümü.

Resim 11: Milet 2015, Faustina Hamamı, kuzeybatı geçiş. Onarım/koruma
çalışmalarından sonra. Doğudan
görünüm.

Resim 12: Milet 2015, Delphinion’dan Humaytepe’ye uzanan ziyaretçi yolu. Mescide uygulanan
koruma tedbirlerinden sonraki durumu. Böylece merdivenler tarafından ulaşılabilmektedir. Güneydoğudan görünüm.
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Resim 13: Milet 2015, Humaytepe’deki mescit, koruma önlemlerinden sonraki durumu. Güneydoğudan görünümü.

Resim 14: Milet 2015, Humaytepe’deki mescit, mihrap nişi ve çevreleyen duvar uçları. Kuzeyden görünüm.

Resim 14: Milet 2015, Humaytepe’deki mescit, mihrap nişi ve çevreleyen duvar uçları. Kuzeyden görünüm.
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M.S. 117 yılında da Nicomedia (İzmit) merkezli yer sarsıntısından zarar
gören Kyzikos’u ziyaret eden Hadrian, kentin onarılması ile ilgilenir2. Bu
büyük olayın anısına da depremle yıkılan ünlü Zeus Tapınağı onarılarak
Hadrian’a adandığı kabul edilir. Hadrian, Kyzikoslular tarafından 13. Olympos tanrısı olarak anılmış ve Kyzikos “Neokoria” (İmparator adına tapınak
yaptıran kent) unvanıyla onurlandırmıştır3.
Kyzikos’u 1431 yılında ziyaret eden Cyriacus, yapının 33 sütunundan ve sellasında tanrı heykelinin varlığından bahsetmektedir4. Mimar
Aristeinatos’un denetiminde yapılan 8x16 sütunlu ve dipteros planlı olduğunu düşündüğümüz Korinth düzenindeki tapınak, doğu-batı yönünde uzanan
yedi tonoz üzerine oturtulmuştur. Günümüzde sık çalı ile kaplı olan Hadrian
Tapınağı’nda tonozlardan sadece üçü görülebilmektedir.
Hadrian Tapınağı Kazı Çalışmaları
Bu sezon yapılan kazı çalışmaları 116.23 m. uzunluğa sahip Hadrian
Tapınağı’nın batı yönünde, kuzeye doğru dolgu toprağın kaldırılmasıyla devam etmiştir. Kazı çalışmaları Hadrian Tapınağı’nın batısındaki 28 I-J-K, 29
J-K, 30 I-J-K, 31 I-J-K, 32 H-I-J-K, 33 I-J-K ve 34 I açmalarda gerçekleştirilmiştir
(Resim: 2).
Bu sezon yaptığımız kazı çalışmalarında bulunan en önemli envanterlik
eserlerimiz arasında 32 I açmasında bulunan muhtemelen frize ait olan ve
kırık halde ortaya çıkarılan kabartma erkek figürü olup, ele geçirilen kısmının uzunluğu 89 cm., genişliği 34 cm., derinliği 6 cm.dir. Gövdesi ve sol kolu
korunan figür, hafiften kendi soluna dönmüş ve sol elinde5 bir nesne tutmaktadır (Resim: 3a).
Özellikle geçen kazı sezonlarında bulunan kabartma baş parçalarında gördüğümüz geniş alın, belirgin göz yapısı, matkap izleri ve saç işlenişi gibi özel2
3
4
5

Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul 1985, s. 201; Nurettin Koçhan, Kyzikos Tarihi ve
Mimari Kalıntıları, Bursa 2011, s. 77.
F. W. Hasluck, Cyzicus, CUP, 1910, s. 187; R. M. Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki
Adalar, Tarih ve Arkeolojisi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 1998, s. 38.
Nurettin Koçhan, Kyzikos Kazısı ve Mimari Kalıntıları Bursa, 2011, s. 79. Dn. 275.
J.J.Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Chambridge University Press, Chambridge, 1988, s. 178.
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likler 28 J açmasında ortaya çıkarılan eserde de görülür (Resim: 3b). Bu ifade
tarzına sahip eserler Yunan ve Roma heykeltıraşlığında sıklıkla işlenmiştir6.
Kyzikos antik kentinde ele geçirilen heykeltıraşlık eserleri arasında sadece
gövdenin alt kısmının korunduğu ve heykelin etek bölgesindeki “pteryges”
bantlarının alt kısımlarının kırık olarak bulunduğu parça (Resim: 4a) ve üzerinde kılıç yer alan kabartma (Resim: 4b) kentte daha önce sıkça karşılaşılan
savaşçı kabartmalarına örnek gösterilebilir.
30 K açmasında ayak kısımları ve belden yukarısı kırık olarak ele geçirilen kabartma heykeltıraşlık eserinin uzunluğu 70 cm., genişliği 48 cm. ve
derinliği 15 cm. olan kadın figürüdür (Resim: 4c). Yüksek kabartma şeklinde
işlenen eserde bacakların ayrılmasıyla kıvrımlar ön plana çıkmış, khiton üzerine hymation giyen eser oturur halde verilmiştir. Eser oldukça iyi bir işçiliğe
sahiptir ve kompozisyon olarak Klasik Dönem Yunan heykeltıraşlık eserlerini
çağrıştırır7.
Batı yöndeki bu açmalarda yapılan kazılarda tapınağa ait bezemeli mimari
parçalar, frize ve batı yönde ele geçirilmiş olmaları nedeniyle batı alınlığına
ait olabilecek kırık halde insan ve hayvan figürlerinin vücutlarına ait parçalar
bulunmuştur (Resim: 5).
33-34J açmalarında geçen yıl bir kısmı görülen kireç kuyusunun tamamı
ortaya çıkarılmıştır Kuyunun güneyi tamamen tahrip olmuş sadece kuzey
duvarına ait kalıntılar sağlam olarak ortaya çıkarılabilmiştir. Ortalama 3 m.
genişliğe sahip olduğu saptanan bu kuyunun içerisinden yanık ve kireç kaplı
irili ufaklı taş ve mimari bezeme parçaları çıkarılmıştır. Geç dönemlere ait
olan bu kireç kuyularının yürüme zemininden korunan yüksekliği ise 1.70
cm. - 2 m. arasında değişmektedir (Resim: 6, Çizim: 2).
30-I açmasında üzerinde kadın figürü kabartması olan, gri hamurlu bir
kandile ait parçalar bulunmuştur (Resim: 7). Roma Dönemine ait kandil par6

7

D. E. E. Kleiner, Roman Sculpture, Yale University, Halliday, 1992. s. 160; J.J. Pollitt, Art in the
Hellenistic Age, Chambridge University Press, Chambridge, 1988, s. 194; S. Kansteiner, L. Lehmann, B. Seidensticker und K. Stemmer, Text und Skulptur, Berühmte Bildhauer und Bronzegiesser
der Antike in Wort und Bild, Walter de Gruyter, Berlin, 2007, s. 118.
J. Boardman, Yunan Heykeli: Klasik Dönem ( Çev. G. Ergin), Homer Kitabevi, İstanbul, 2013, s.152.
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çasının korunan yüksekliği 6 cm., uzunluğu 7 cm., genişliği 9 cm. olarak ölçülmüştür. 30-31J açmalarında ortaya çıkarılan kandillerin ise kahverengi ve
kırmızı renkte ve sadece kulp kısımlarının kırık olduğu görülmektedir. Diskus kısımlarında bitkisel motiflere yer verilen bu kandiller hemen hemen aynı
ölçülere sahiptirler (Resim: 8).
Ayrıca 30 J-K, 31 I-J-K, 32 J, 33 J açmalarında, doğu-batı doğrultusunda
uzanan yanık ve mermer kırıntılı tabakaların altında, dönemleri ve malzemesi farklılık arz eden çok sayıda seramik parçaları bulunmuştur. Yoğun olarak
çıkarılan seramik parçalarının fırınlama durumları iyi, genellikle kahverengi,
kırmızı ve gri tonlarında oldukları görülmüştür (Resim: 9). Bunlar arasında
M.Ö. 2. yüzyıl – M.S. 3. yüzyıl arasında, parlak kırmızı tonlarda astarlanan
Terra Sigillatalar önemli bir kısmı oluşturmaktadır8 (Resim: 10).
Bulunan seramik parçalarının çoğunda astarlanan kısmın kaliteli ve hafif
parlak olması M.S. 1- 2. yüzyıl sonuna kadar süren bir özelliktir. Bu açık renkli Geç Roma Dönemi seramikleri genelde form ve bezeme yönünden benzerlikleri göstermektedirler9. Çeşitli kap formlarına ait bu seramik parçalarının
Hellenistik ve Roma dönemlerine ait olduklarını söyleyebiliriz.
31 I-J açmalarında zeminden yaklaşık 1 m. yüksekte içleri taş ve toprakla
dolu olduğu tespit edilen, yüzeylerinde çatlakların olduğu pitoslar görülmüş,
bu pitoslar tapınağa ait mimari parçaların kırıklarının yer aldığı bir tahrip tabakasında yer almaktadır (Resim: 11). Buradan pitosların son dönemlerinde
tapınağın bu kısmının tahrip edildiği anlaşılıyor. Tapınağın batısın da diğer
yönlere göre daha sık ortaya çıkan pitoslar kaba bir işçilik göstermektedir.
Bunların çıkarıldığı seviye kodlarının değişiklik arz etmesi alanın farklı dönemlerde kullanım gördüğünü kanıtlar niteliktedir. Bu pitosların zarar görmemesi için fotoğraflama işleminin ardından kazı sezonunun sonunda üzerleri toprakla kapatılmıştır.

8
9

H. Dragendorf, “Terra Sigillata, Ein Beitrag zur Geschichte der Griechischen und Römischen Keramik”,
Bonner Jahrbücher 96, Bonn 1895, ss. 18- 155.
Vivien G. Swan, “Dichin (Bulgaria): Interpreting the Ceramic Evidence in İts Wider Context”, PBA
141, 2007, ss. 265-266.

226

31 I açmasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda tespit edilen ve buluntu
vermeyen Orta Çağa ait olan kiremit mezarının aşırı derecede tahrip olduğu
görülmüştür. Şimdiye kadar farklı kodlarda çıkan bu mezarlarda ölü direk
toprağa yatırılmış ve üzeri kiremitlerle kapatılmıştı. Bu mezarda ise ölünün
kiremidin üzerine yatırıldığı fakat üst kısmının muhtemelen tapınaktan düşen taşlarla tahrip olduğu gözlenmiştir (Resim: 12).
Ayrıca tapınağın batı tarafında rastladığımız ve geç döneme ait olduğunu
düşündüğümüz mimari yapıların kazısına 29 J-K açmalarında devam edilmiştir. Bu geç dönem yapıları, gerek yapı malzemesi gerekse yapım tekniğinden hareketle tapınakla çağdaş olmayan kareye yakın bir şekil göstermekte
ve kuzeye doğru devam etmektedir (Resim: 13). Bu kısımlar, tapınağa ait olan
çeşitli boyutlardaki mimari bezeme parçaları ve dolgu toprakla kapanmıştır.
Zemine ait herhangi bir kalıntıyla karşılaşılmamış ve duvarların oldukça tahrip olduğu görülmüştür.
2015 yılı Kyzikos Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen,
ekli listede adı, cinsi, adedi ve buna ilişkin bilgilerin yer aldığı 13 (on üç) adet
taşınabilir ve 1 (bir) adet taşınmaz nitelikteki envanterlik eser, kazı çalışmalarında ele geçirilen 45 (kırk beş) adet etütlük (taşınır) eser ile seramik parçalarının bulunduğu 12 adet poşet, Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nde
muhafaza edilmek üzere, 21.08.2015 tarihinde teslim edilmiştir.
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ALTINTEPE URARTU KALESİ
2015 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Mehmet KARAOSMANOĞLU*
Halim KORUCU
Mehmet Ali YILMAZ
Erzincan, Altıntepe Urartu Kalesi 2015 yılı kazı ve onarım çalışmaları 1
Ağustos-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar;
kazı alanındaki çalışmalar ile belgeleme, laboratuvar ve atölye çalışmaları
olarak iki bölüm halinde aşağıda aktarılmıştır. 26 Temmuz 2015 tarihinde çıkış nedeni bilinmeyen bir yangın, Altıntepe Kalesi’ndeki kuru otların yanmasına neden olmuştur. İç kale yapılarını etkilemeyen bu yangından arda kalan
otların temizliği ile arazi çalışmaları başlamıştır. Kazı çalışmaları; taş yapı,
dış sur duvarları, apadananın güneyi, Ortaçağ güney suru önü ve açık hava
tapınağının doğusu olarak adlandırılan alanlarda gerçekleştirilmiştir (Çizim:
1; Resim: 1)1.
KAZI ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
Taş Yapı
Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından 1958-1967 yılları arasında yapılan ilk
dönem kazılarında kısmen açılarak tespit edilen, ancak plana aktarılmayan
*

1

Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240 Erzurum/TÜRKİYE.
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Altıntepe Urartu Kalesi 2015 yılı kazı ve onarım çalışmalarında Bakanlık temsilcisi olarak
Malatya Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından Samet Erol görev yapmıştır. Ayrıca Atatürk
Üniversitesi’nden Arkeolog Gökhan Öztürk, Arkeoloji Öğrencileri Eda Dönmez, Hakan Ocak,
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Üniversitesi’nden Ramazan Güçlüer, Miraç Altıntaş ve Kübra Karakoç kazı çalışmalarında görev almışlardır. Başta bakanlık temsilcimiz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz.
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büyük boyutlarda ve tamamen taş duvar örgüsüyle yeraltına yapılan yapı
Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından başlanan ikinci dönem kazıları
programına alınmıştı2.
Taş yapı 2015 yılı kazı çalışmaları, 2014 yılında olduğu gibi yapının zeminini tespit etmek ve işlevini anlamak amacıyla devam ettirilmiştir. İçten içe
uzun kenarları 14.20 m. ve 14.00 m.; kısa kenarları 12.00 m. ve 8.70 m. ölçülerinde olan yapının kuzeydoğu iç köşesinde, ne zaman açıldığı tam olarak
bilinmeyen ve içerisinde modern atıklar bulduğumuz bir çukur vardı. Öncelikle bu çukuru da içine alan 6.00 x3.00 m. ölçülerinde bir açma yapılmıştır.
Ancak gerek sur duvarlarından düşen gerekse yapının içini doldurmak için
bilinçli olarak atılan irili ufaklı çok sayıdaki moloz taş, bu alanda çalışmayı
zorlu hale getirmiştir. Kazılan alanda Urartu Döneminden Ortaçağa kadar
uzanan çeşitli dönemlere ait seramik parçaları, herhangi bir kontekste ait olmayan durumda ele geçirilmiştir. Yüksek olasılıkla Urartu Döneminde inşa
edildiğini düşündüğümüz yapı, sonraki dönemlerde içi tamamen taşlarla
doldurularak üst kısmının kullanıldığı anlaşılmıştır. Taş yapının içerisinde,
toprağa gömülü olduğu için ölçüleri tam olarak tespit edilemeyen ancak yaklaşık 1.95 m. uzunluğa, 1.10 m. genişliğe ve 1.55 m. derinliğe sahip oldukça
iri boyutlu bir taş ve bundan daha küçük 3-4 taş daha ortaya çıkarılmıştır.
Üzerinde murç izleri görülen bu taşlar muhtemelen Urartu surundan düşen
taşlardandır. Yapılan çalışmalarda kapı veya girişe ait açıklık, boşluk, eşik taşı
veya kapı sövesi gibi herhangi bir bulgu yada buluntunun ele geçirilmemesi
yapının işlevi konusunda bir fikir yürütmemizi zorlaştırmaktadır (Resim: 2).
Dış Sur Duvarları
2014 kazı sezonunda A, B, C, D, E ve F olarak isimlendirdiğimiz açmalarda
başlanan ve doğu yamaçtaki sur duvarlarını açığa çıkarmayı amaçlayan kazılar3 2015 yılında da sürdürülmüştür. 2015 yılı kazı çalışmalarında, geçen yıl
çalışmaya başladığımız, F açması olarak adlandırdığımız kısımda çalışmalara
devam edilmiş olup bu alanın kuzey doğusunda, 5.00x7.00 m. genişliğinde, G
açması adı verilen yeni bir açma açıldı (Çizim: 2).
2
3

Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz: 2012, 308.
Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz 2016: 131.
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G açmasındaki kazı çalışmalarında, yürüme seviyesinden -1.50 m. derinlikte, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 2 mezar açığa çıkarıldı. Önceki yıllarda
da Altıntepe’nin doğu yamacının mezarlık olarak kullanıldığını gösteren basit taş örgü Ortaçağ mezarları açığa çıkarılmıştı. Mezarları çevreleyen bazı
taşların üzerlerinde görülen harç kalıntıları, taşların kiliseden getirildiğini ve
muhtemelen kilisenin yıkıldığı döneme, yani M.S. 9-12. yüzyıldan sonraya,
ait olduklarını göstermektedir4. Ortaya çıkarılan mezarlar, iskelet etrafına tek
sıra taş dizilerek yapılmıştır. Bu mezarlardan biri 2.00 m. uzunluk, 0.47 m. genişlik ve ayak bölümünde 0.27 m. genişliğe sahiptir (Resim: 3a). Diğer mezar
ise 1.60 m. uzunluğunda ve 0.45 m. genişliğindedir (Resim: 3b-c). Belgelenen
mezarlardaki iskeletler antropolojik çalışmaların yapılması için kazı evi deposuna kaldırılmıştır.
G açmasının devamında 5.00x8.00 m. genişliğinde, H açması olarak adlandırılan yeni bir açma açıldı. Bu alanda karşılaşılan kerpicin yıkıntı mı yoksa
bir duvarla bağlantılı olup olmadığını anlamak amacıyla H açmasının kuzeydoğusuna K harfi ile kodlanan, 5.00 x 7.00 m. ölçülerinde yeni bir açma açıldı. Önceki yıllarda tespit edilen Urartu Dönemi doğu dış sur duvarı ile daha
yukarı kotta yer alan ve temel taşları tespit edilen sur duvarının bağlantısını
öğrenmek için açılan bu açmada, etrafı ince bir ahşapla sınırlandırılmış basit
toprak gömü mezar tespit edildi. Diğer geç dönem Hıristiyan mezarlarında
olduğu gibi sırt üstü yatırılmış, batı-doğu doğrultulu bir iskelet eller karında birleştirilmiş olarak ortaya çıkarılmıştır. Sağ omuzu yakınlarında 1.6 cm.
ölçülerinde, uçları kapalı hilal ya da ‘U’ şeklinde, üzerinde herhangi bir bezeme olmayan, aşırı şekilde oksitlenmiş, kolye ucu benzeri bir metal obje ele
geçmiştir (Resim: 3c). K açmasının güneybatı sınırında 4-5 sırası sağlam bir
kerpiç duvar kalıntısına rastlanmıştır. Yapılan kazı çalışmaları, 2011 yılında
açığa çıkarılan kyklopik sur duvarları ile yine doğu yamaçta ancak daha üst
kotlarda açığa çıkarılan sur temelleri arasındaki bağlantıyı gösteren sonuçları
vermemiştir. Gelecek yıllarda da bu alanda yapılacak kazı çalışmaları dış sur
duvarlarının doğu yamaçtaki seyrini anlamaya yönelik olacaktır (Resim: 4).

4

Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz 2015: 120.
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Apadananın Güneyi
Apadananın güneyindeki alanda 2015 yılı kazı çalışmaları, önceki yıl kısmen açığa çıkarılan yangın tabakasını daha geniş bir bölümde görmek amacıyla başlamıştır5. Yangın tabakasının tespit edildiği yaklaşık 2.00 m.lik alanın
kuzeyinde, 2.00x10.00 m. ölçülerinde bir açma oluşturuldu. Bu alanda -0.25
m. derinlikte kerpiç yıkıntılarıyla birlikte Urartu Dönemine ait pitos parçaları
açığa çıkarılmıştır. -1.20 m. derinliğe kadar kerpiç yıkıntıları moloz taşlarla
birlikte gelmeye devam etmiştir. -1.20 m. seviyede kazılan alanı güneyde Bizans suru; kuzeyde genişletilmiş apadana duvarı; batıda ikinci evre Urartu
duvarı ve doğuda açmanın sınırı ile soyutlanan 6.50x8.50 m. ölçülerindeki
alan içinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Alanda kuzey köşe A, doğu köşe
B, güney köşe C, batı köşe D olarak kodlanmıştır (Bkz. Çizim: 3). A karesi
içinde genişletilmiş apadana zemininden, -2.55 m. seviyede yaklaşık 2.50 x2.50
m. ölçülerinde bir platformun üzerinde, 1.60x1.60 m. ölçülerinde, etrafı 0.30
m. genişliğinde birbirine çandı yerleştirilmiş ahşap tomruklarla çevrili, ortası
kırma taş dolgulu bir döşem açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). İşlevi henüz belirlenemeyen ve aynı ölçülere sahip döşemin benzeri, B alanında apadana zemininden -2.82 kotta yine aynı ölçülerde bir platform üzerinde açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Aynı ölçülere sahip bu döşemlerin ne amaçla kullanıldığı tespit
edilememiştir. Taban özellikleri bakımından ilk etapta silo oldukları düşünülmüştür. Ancak diğer mimari özellikleri herhangi bir siloya benzemediğinden
dolayı farklı işlevleri üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Urartu mimarisinde,
taş temel ile kerpiç duvarlar arasında geçiş elemanı olarak düz taş veya ahşap kullanıldığını gösteren örnekler mevcuttur. Fakat ahşaplar, doğrudan taş
yığını üzerine oturduğundan ve üzerinde kerpiç kalıntısı bulunmadığından
dolayı taş ile kerpiç arasında geçiş elemanı olarak kullanılmamışlardır. Ahşap
çerçeve içindeki kırma taş dolgunun içinden çıkan Urartu Dönemi pitos parçası, bu döşemlerin Urartu Döneminin sonlarında veya Urartu sonrasındaki bir
dönemde yapıldıklarını göstermektedir.
Altıntepe 2015 yılı kazı çalışmalarının belki de en önemli verileri, apadananın güneyinde C ile kodlanan alandan gelmiştir (Bkz. Çizim: 3). C alanında,
5

Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz, 2016, 133.
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apadananın yürüme zemininden -2.90 m. seviyede 1.20x1.00 m. ölçülerinde,
oval formlu, fırın olduğunu düşündüğümüz bir döşem açığa çıkarılmıştır. Bu
döşemin etrafı 0.10 m. kil ile çevrilidir. Zemininde kırma taş dolgu, üzerinde
ince dere çakılı ve onun da üzerinde kaba katkılı pişmiş toprak bir tabla bulunmaktadır (Resim: 7). Etrafında tespit edilen profilli ve isli kerpiç parçaları, fırının kubbeli olabileceğini düşündürmektedir. Fırının doğu bölümü bir
yüzü işlenmiş taşla sınırlandırılmıştır. Fırının ağzı muhtemelen bu taş üzerinde yer alıyordu. Benzeri fırınlara, Doğu Anadolu Bölgesi Orta Tunç Çağı
buluntusu veren Norşun Tepe’nin6 yanı sıra Batı Anadolu Bölgesi’nde Seyitömer Höyük’te7 rastlamaktayız. Yine fırının doğu bölümünde -3.37 m. kotta
sıkıştırılmış toprak zemin üzerinde 0.30 m. çapında zemini taş döşeli bir çukur tespit edilmiştir (Resim: 8). Bu çukur ya üst yapıya ait bir direk temeli ya
da büyük boyutlu pişirme kaplarının konulduğu bir altlık olabilir. D alanında
gerçekleştirilen kazılarda -2.28 m. kotta, C alanında açığa çıkarılan sıkıştırılmış toprak zeminin benzeri açığa çıkarılmıştır. C alanına göre daha yüksekte bir zeminin bulunmasının nedeni, ana kaya formasyonunun bu bölümde
yüksek olmasıdır. Fırın çevresinden elde edilen seramiklerin çoğu parlak siyah açkılı, kazıma çizgi bezeklidir (Resim: 9). Tunç Çağı özellikleri gösteren
seramikler, Altıntepe’nin erken dönemlerine işaret etmektedir. Fırının hemen
yanından alınan yanmış ahşap parçasının radyo-karbon analiz sonuçları, bu
alanı M.Ö. 2. bin yılın ilk çeyreğine tarihlememizi sağlamaktadır8. Seramikler
ve fırın ile ilgili analojik ve analitik çalışmaların detaylandırılacağı yayın hazırlanmaktadır.

Bizans Dönemi İç Kale’nin Güney Sur Dışı
Önceki yıllarda yapılan kazılarla iç duvarı ortaya çıkarılan Bizans güney
sur duvarının dış yüzünün ve derinliğinin tespiti ile surun iç kısmında açığa
çıkarılan Tunç Çağı tabakalarının dış kısımda olup olmadığını görmek ama-

6
7
8

Hauptmann 1971: 73, Lev. 49. 3-4
Bilgen-Bilgen 2015: 82, Fig. 85.
Heidelberg Üniversitesi Klaus Tschira Arkeometri Merkezi’nde gerçekleştirilen Radyo-Karbon
tarihlemelerin sonuçları yayına hazırlanmaktadır.
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cıyla 7.00x5.00 m. ölçülerinde bir açma yapılmıştır. Bu alanda sur duvarından
düşmüş taşlar arasında harçlı duvar ve çatı kiremit parçaları tespit edilmiştir.
Kazının son haftasında başlanan bu alandaki çalışmalar -2.20 m. seviyesinde
bırakılmış olup gelecek yıl devam edilmesi planlanmaktadır.

Açık Hava Tapınağı’nın Doğusu
Açık hava tapınağının doğusundaki alanda kazı çalışmaları 2014 kazı sezonunda başlamıştı9. 2014 yılında bu alanda, 5.10x4.70 m. ölçülerinde bir yapı
ve yapının yaklaşık ortasında, alanı ikiye bölen 60 cm. genişliğinde moloz
taşlardan örülmüş düzensiz bir duvar açığa çıkarılmıştı.
2015 yılı kazı sezonunda temizlik ve kazı çalışmaları, bu yapının batı bölümünde bulunan küçük oda içerisinde başlamıştır. Bu bölümde yamaçtan
gelen yoğun moloz akıntının altından, odanın tabanı üzerine yanarak çökmüş
saz örgü sepet veya hasır benzeri bir iz ile karşılaşıldı. Sepetin veya hasır çuvalın iplerine ait parçalara da rastlanılmıştır. Aynı alanda, batı duvarının 1 m.
doğusunda, 0.55x0.80 m. ölçülerinde seki içine yerleştirilmiş tekne (?) açığa
çıkarılmıştır. Bu teknenin etrafı, üzeri sıvalı taş ve kerpiç tuğla ile çevrilmiştir
(Resim: 10). Teknenin içinde 0.20 m. çapında 0.10 m. yüksekliğinde pişmemiş topraktan bir çanak açığa çıkarılmıştır. Ayrıca teknenin önünde, zemine
açılmış 0.12 m. çapında 0.10 m. derinliğinde bir çukur dikkati çekmektedir.
Teknenin çukurla aynı doğrultudaki köşesi, bilinçli olarak oluk şeklinde açık
bırakılmıştır. Belki de açığa çıkarılan bu çukur, henüz ne amaçla kullanıldığını bilmediğimiz teknenin içindeki sıvının gideri olarak kullanılmıştır. Batı
duvarının 1.50 m. güneyinde ise 0.75 x 0.60 m. ölçülerinde etrafı taş ve kerpiçle desteklenmiş bir ocak açığa çıkarılmıştır. İlk etapta tam formunu anlayamadığımız ocak etrafındaki kerpiç yıkıntı temizlenmiştir. Köşeli ‘U’ biçimli ocak
üzerinde kaba çakıllı, üst kısmı perdahlı 0.53x 0.42 m. ölçülerinde bir tabla yer
almaktaydı (Çizim: 4). Ocak içine çökmüş bir durumda açığa çıkarılan tablanın kısa kenarları dikey profilli, uzun kenarlar düz olarak yapılmıştır. Ocağın
hemen güneyinde, yaklaşık daire biçimli zeminden 0.10 m. derinlikte, 0.20
9

Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz: 2016, 135
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m. çapında, altına iki parça taş yerleştirilmiş, olasılıkla bir ahşap direği oturtmak için kullanılan yuva tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ve gözlemler
sonucunda 2014 yılında açığa çıkarılan ve bölme olarak yapıldığı düşünülen
duvarın sonradan eklendiği anlaşılmıştır. Duvarın olmadığını düşünürsek bu
alanı, 4.50x4.50 m. ölçülerinde, içinde kuzeybatı duvar boyunca uzanan bir
seki, bir tekne ve batı duvar önünde bir ocağın yer aldığı işlik olarak nitelendirebiliriz (Çizim: 5). Yukarıda ‘apadananın güneyi’ bölümünde anlatılan
mimari özelliklere çok benzeyen bu oda ve içindeki döşemler, Tunç Çağı yapılaşmasının bu alanda da varlığına işaret etmektedir. Söz konusu bu mekân
içinden ele geçirilen seramikler de apadananın güneyindeki alanda olduğu
gibi parlak siyah açkılı ve bazıları kazıma bezemelidir. Ocak içinden alınan
yanmış ahşap örneğinin radyo-karbon analizleri sonucunda bu alan da M.Ö.
2. bin yılın ilk çeyreğine tarihlendirilmektedir.

BELGELEME, LABORATUVAR VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI
İlk sezondan beri Altıntepe çalışmalarında elde edilen en yoğun buluntu
grubunu seramikler oluşturmuş, bu durum 2015 sezonunda da değişmemiştir. Çalışma alanlarından çıkarılan çeşitli nitelikte ve hiçbiri sağlam olmayan
seramik parçaların çizim, fotoğraf ve envanter kayıtları kazı evinde yapılmıştır. Yine bu sezonda drone ile kazı alanlarının detaylı hava fotoğrafları
çekilmiştir. Kazı alanından alınan radyo-karbon örneklerinin analizleri Heidelberg Üniversitesi, Klaus Tschira Arkeometri Merkezi’nde yapılmıştır. Bu
analizler sonucunda çalışılan alanların tarihlemeleriyle ilgili önemli bilgiler
elde edilmiştir. Ayrıca Orta Çağ sur duvarlarından alınan harç örnekleri de
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı’nda analiz edilerek, bozulma nedenleri ve bileşenleri konusunda fikir sahibi olunmuştur10.
Harç analizi sonuçları gelecekte yapılması planlanan Orta Çağ surlarının sağlamlaştırılması projesi için de bir ön çalışma niteliğindedir.

10 Harç analizleri konusunda sağladığı kolaylık ve yardımlardan ötürü İstanbul Restorasyon ve
Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı uzmanlarından Sayın Uğur Genç’e teşekkürü bir
borç biliriz.
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bakım ve temizlik çalışmalarının yapılması için Kazı Heyeti 20.07.2015 tarihinden itibaren Kemah’ta hazır bulunmuştur.15.08.2015 tarihinde kazı evinin
temizliği çıkarılan eserlerin etütlük, envanter eserlerin tasnifi ve deponun kapatılmasıyla kazı sonlandırılmıştır. Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş başkanlığındaki
kazı, Prof. Dr. Haldun Özkan, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü, Prof. Dr. Süleyman
Çiğdem ve Prof. Dr. Nurşen Özkul Fındık’tan oluşan bilim heyetinin, Atatürk
Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri-Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü-Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden katılan
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve 29 işçinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi olarak Erzurum Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Sanat Tarihçi Muammer
Budak görev almıştır.
2015 yılı Kemah Kalesi Kazısı üç alanda yapılan kazı çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Bu alanlar: K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 plankareleri,
K5-10 plankaresi ve K20-10, K19-10 plankareleridir. Kazı çalışmalarının yanında Hamam, 2014 yılında ortaya çıkarılan K5-9 ve K4-9 plankarelerindeki
konut örnekleri ve Bey Camii’nde koruma çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
Yanı sıra her sene rutin olarak yürüme yolları ve kale yolu üzerinde temizlik
çalışmaları da yapılmıştır.

1. K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 Plankarelerinde Yapılan Kazı Çalışmaları
2015 yılı çalışmalarının ilk adımını K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3
plankarelerindeki kazılar meydana getirmektedir (Çizim: 1) (Resim: 1-5). Çalışma alanına dâhil olan K2-2 plankaresi kalenin kuzeybatı sur duvarı içerisinde kalmaktadır. Sur duvarının bu noktadaki bölümünün güney yüzünde,
doğu-batı istikametinde bir de galeri uzanmaktadır. K2-2 plankaresinin bu
mevcut durumu sebebiyle halen var olan sur ve galeride kazı çalışmasına gerek duyulmamış ve temizlik çalışmasıyla yetinilmiştir. K3-2, K4-2, K2-3, K3-3
ve K4-3 plankarelerindeki fiili kazı alanının ölçüleri ise kuzey-güney istikametinde 19.50 m. doğu-batı istikametinde 18.25 m.dir. 600 m2 doğudan batıya
doğru meyilli olan çalışma alanının yaklaşık 356 m2’sini meydana getiren bu
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alanda kazılarla kuzey surun güney yüzünde doğu-batı istikametinde yan
yana sıralanmış ve birbirine bağlantılı olan 3 adet mekân ortaya çıkarılmıştır.
Yan yana olan bu 3 mekân, doğu-batı istikametinde 11.55 m. uzunluğunda,
kuzey-güney istikametinde ise doğu köşede 5,30 m. batı köşede 5,70 m. genişliğinde 30.21 m2’lik bir alana kurulmuş olup K4-2 ve K3-2 plankareleri içerisinde kalmaktadır. K3-2 plankaresinin 1,75 m.lik bölümü ise sur içerisindedir.
Çıkarılan mekânlar doğudan batıya doğru 1 No.lu mekân, 2 No.lu mekân ve
3 No.lu mekân olarak adlandırılmıştır.
1 No.lu Mekân: 1 No.lu mekân, K4-2 açmasının kuzeydoğu köşesinde olup
doğu-batı istikametinde 4,20 m. kuzey güney istikametinde ise 4,70 m. ölçülerine sahiptir. Mekânın sınırları, -3.70 m. derinliğe ulaşılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu mekân batısındaki 2 No.lu mekândan 0,40 m. genişliğinde moloz
taş örgülü duvar ile güneyindeki boş alandan ise 0,60 m. kalınlığındaki yine
moloz taş örgülü duvar ile ayrılmaktadır. Bu duvar her üç mekânın güney
yönü boyunca doğu-batı istikametinde devam etmektedir. Mekânın batısındaki duvar, 2.35 m.lik uzunluğu ortalama 0.40 m. yüksekliğiyle günümüze
ulaşabilmişken, geriye kalan kısmı temel seviyesinde varlığını koruyabilmiştir. Mekânın içerisinde herhangi bir mimari ile karşılaşılmamış olup, giriş
açıklığı da tespit edilememiştir. Mekânın güneyinde -2.20 m. derinlikte kireç
zemin ortaya çıkarılmıştır. Kireç sıvalı zeminin hemen üzerinde sıvalı bir de
seki bulunmaktadır. Seki zeminden 0.30 m. yükseklikte olup doğuda 0. 22 m.
batıda ise 0.35 m. genişliğine sahiptir.
2 No.lu Mekân: 2 No.lu mekân, 1 No.lu mekânın hemen batısında yer almakta olup yine K4-2 açması içerisinde kalmaktadır. Mekânın sınırları, -1,90
m. derinliğe ulaşılarak ortaya çıkarılmıştır. Doğu-batı istikametinde kuzeyde
2,50 m. güneyde ise 3,60 m. genişliğe, kuzey güney istikametinde ise 5.10 m.
uzunluğa sahip 2 No.lu mekânın içerisinde bir adet tandır ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzey duvarına 3,10 m. güney duvarına 1,40 m. ve doğu duvarına 0,30 m. mesafede bulunan tandırın iç çapı 0.45 m. dış çapı 0.60 m. derinliği
ise 0,31 m.dir. Tandırın ağız kısmında ve iç kısmında çatlaklar görülmüştür.
Tahribatın artmaması için, tandırın içerisindeki toprak boşaltılmayarak koruma altına alınmıştır.
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Bu mekân batısındaki 3 No.lu mekândan 0,55 m. genişliğinde moloz taş
örgülü duvar ile güneyindeki boş alandan ise 0,60 m. kalınlığındaki yine moloz taş örgülü duvar ile ayrılmaktadır. Bu duvar her üç mekânın güney yönü
boyunca doğu-batı istikametinde devam etmektedir. Mekânın batısındaki
duvarın 2.38 m.lik uzunluğu ortalama 0.35 m. yüksekliğiyle günümüze ulaşabilmişken, geriye kalan kısmı temel seviyesinde varlığını koruyabilmiştir.
Mekânın zemininin kireç dolgulu olduğu tespit edilmiştir.
3 No.lu Mekân: 3 No.lu mekân, 2 No.lu mekânın hemen batısında yer almakta olup doğu-batı istikametinde 3,00 m. genişliğe, kuzey-güney istikametinde ise 5.00 m. uzunluğa sahiptir. Mekânın doğudaki 2.35 m.lik bölümü
K3-2 plankaresi içerisinde, batıdaki 0.65 m.lik bölümü ise K2-3 plankaresi içerisinde yer almaktadır. Mekânın sınırları, -1,90 m. derinliğe ulaşılarak ortaya
çıkarılmış olup zemininin kireç dolgulu olduğu tespit edilmiştir.
Mekânın 2.67 m. uzunluğundaki kuzey duvarı yüzeyinde, kuzeydoğu köşeye 1.20 m. mesafede bir şömine ortaya çıkarılmıştır. 0.45 m. genişliğindeki
şömine, mevcut hali ile doğuda 0.65 m. batıda ise 1.10 m. yüksekliğindedir.
Şöminenin ocak bölümü, 1.00 m. genişliğinde ve 0.35 m. derinliğinde olup
üç köşeli olarak düzenlenmiştir. Köşelerin yüksekliği 0.30-0.45 m. arasında
değişmektedir. Ocak nişinin hemen önünde 0.50 m. güney yönde mekânın
içerisine doğru ileri taşırılmış 1.00 m genişliğinde şöminenin alt bölümü yer
alır. Şömine, 0.23 m. x 0.19 m. ölçülerinde 0.04 m. kalınlığa sahip tuğlalardan
meydana getirilmiş olup üzeri sıvalıdır. Ocak nişi içerisinde kül, kerpiç, yanmış tezek ve odun parçaları tespit edilmiştir.
3 No.lu mekânın güneybatı köşesine 1.40 m. mesafede bir duvar kalıntısı
ortaya çıkarılmıştır. Doğu-batı istikametinde 3.20 m. uzunluğunda ve 0.80 m.
genişliğindeki bu duvar, kuzey-güney istikametinde ise 1.80 m. uzunluğunda ve 1.00 m. genişliğindedir. Bu duvar kalıntısı ile 3 No.lu mekân arasında
kalan bölümde, 0.80 m. genişliğinde 2 basamak bulunmaktadır. Bu basamakların varlığından hareketle alanın doğu ve batı yönleri arasındaki kot farkı da
belirlenmiştir.
K4-2 plankaresinin güney yöndeki 4.70 m. x 10 m.lik bölümünde ve K3-2
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plankaresinin güney yöndeki 4,30 m. x 10 m.lik bölümünde herhangi bir mimari buluntuyla karşılaşılmamıştır. Bu alanlarda yalnızca dolgu toprak halindeki hafriyatın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Benzer bir durum K4-3, K3-3
ve K2-3 plankarelerinde de görülmektedir. Bu mekânların kazılarının tamamlanması ile 2014 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan konut mimarisinin
kalenin batı yönünde de devam ettiği anlaşılmıştır.

2. K5-10 Plankaresindeki Çalışmalar
Hamam yapısının doğusundaki K5-9 ve K4-9 plankarelerinde yer alan konut örnekleri 2014 Kemah Kalesi kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2) (Resim: 6-9). Bu konutların güney yöndeki devamını tespit edebilmek
için 2015 yılı çalışmalarında ikinci kazı alanı olarak K5-10 plankaresi seçilmiştir. Çalışmaların güney yönde ilerletilmesi yönündeki kararın belirlenmesindeki en önemli bulgu, K5-9 plankaresinin güneybatı köşesinde 2014 yılında
ortaya çıkarılan mutfak bölümünün güney duvarının doğu köşesindeki giriş
açıklığının varlığıdır.
2015 yılında bu alandaki kazı çalışmaları, bahsi geçen giriş açıklığının içerisini dolduran moloz yığınlarının tasfiye edilmesiyle başlatılmıştır. Bu açıklığın hemen güneyinde doğu- batı istikametinde 21.50 m. x 8.00 m. ölçülerinde
düzgün olmayan dikdörtgen şeklinde bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın
batı duvarı güney yönden kuzey yöne doğru kavisli bir şekilde uzanmaktadır. Mekânın duvarı ise güneybatı-kuzeydoğu istikametinde devam etmektedir. Mekânın doğu ve batısındaki bu duvarların asimetrik uzanmasının sebebi bir sonraki kazı sezonunda dış yüzeylerinin ortaya çıkarılması ve mekânın
sınırlarının tam çizilebilmesi ile açıklanabilecektir. Mekânın güneydoğu köşesinde dört basamaklı bir merdiven tespit edilmiştir. Bu merdivenin varlığı,
daha önce açılan sokak dokusunu hatırlatmaktadır. Bu noktadan hareketle bu
alanda K5-2, 3, 4 ve K6-2, 3, 4 plankarelerindeki mahalle mimarisine benzer
bir mimarinin olabileceğini düşündürtmektedir.
Ortalama -2.10 m. derinlikte ortaya çıkarılan kireç dolgu zeminin takip
edilmesi ile mekânın içerisindeki toprak hafriyat tahliye edilmiştir. Doğu du-
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var içerisinde hatıl olarak kullanılan ardıç ağacı 2.05 m. uzunluğunda tespit
edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Aynı duvar yüzeyinde zeminden 0.95 m.
yükseklikte, doğu yöne 2.15 m. uzaklıkta 0.40 m. x 0.34 m. ölçülerinde 0.78
m. derinliğinde bir niş ortaya çıkarılmış olup duvar yüzeyinde sırsız seramik
parçaların tek sıra şeklinde duvar örgüsünde kullanıldığı görülmüştür.
Güneydoğu yönde açılan merdivenin kuzey yöndeki bitiminde 0.90 m.
genişliğinde kuzey-güney istikametinde uzanan, moloz taş örgülü ve 2.00 m.
uzunluğunda olan bir duvar tespit edilmiştir. Bu duvarın batı yönünde 1.00
m. mesafede 0.95 m. genişliğinde ve doğu-batı istikametinde uzanan yine moloz taş örgülü ve 3.15 m. uzunluğunda başka bir duvar ortaya çıkarılmıştır.
Bu ikinci duvarın güney yönünde 2.30 m. mesafede 0.09 m. çapında bir külve
(havalandırma) tespit edilmiştir. Külvenin batısında, 1.10 m. mesafede ve iç
çapı 0.60 m. dış çapı 0.75 m. çapında olan külvenin de ait olduğu tandır bulunmaktadır. Ortaya çıkarılan tandırın, ağız kısmı tahrip olmuş ve iç kısmının
çatlamış halde olduğu gözlemlenmiştir. Tandırdaki tahribatı artırmamak için
içinde bulunan toprak boşaltılmayarak koruma altına alınmıştır.
K5-10 plankaresindeki çalışmalar, yapılan kazılarla ortaya çıkarılan
mekânların beden duvarlarının üst bölümlerinin toprak ve samandan oluşan
çamur harçla koruma altına alınmasıyla sonlandırılmıştır.
3. K19-10 ve K20-10 Plankarelerindeki Çalışmalar
K19-10 ve K20-10 plankarelerindeki kazıların sonuçlanması ile Kemah
Kalesi içerisindeki konut mimarisi örnekleri ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 3)
(Resim: 10). Ortaya çıkarılan mekânlar, kale içerisindeki sivil mimari doku
hakkında ileriki dönemlerde yapılması düşünülen çalışmalara ışık tutması
bakımından önemlidir.
Kazı alanındaki çalışmaların sonlanmasıyla beraber birbiriyle bağlantılı 8
(sekiz) mekân ortaya çıkarılmış olup bu mekânlar doğudan batıya doğru numaralandırılmıştır.
1 No.lu Mekân: Kuzey-güney istikametinde 6.00 m uzunluğunda ve doğubatı istikametinde 2.00 m. genişliğinde olan bu mekânın doğu yönde devam
ettiği anlaşılmaktadır. K20-10 plankaresinin kuzeydoğu köşesini meydana
getiren bu mekânın sınırları K21-10 plankaresinde sonraki kazı sezonunda
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yapılan kazılarla ortaya çıkarılacaktır. Mekânın kuzeybatı köşesinde kuzeyden güneye 0. 90 m. den 0.30 m. ye kadar daralan 2. 07 m. uzunluğunda
kireç malzeme dolgulu bir seki çıkarılarak zemine ulaşıldı. 1 No.lu mekân,
güneyindeki 2 No.lu mekândan 1.50 m. kalınlığındaki, batısındaki 3 No.lu
mekândan 1.10 m. genişliğindeki moloz taş örgülü duvarlarla ayrılmaktadır.
Bu duvarlarda yer yer kireç sıva parçaları görülmüştür.
2 No.lu Mekân: 6.25 m. x 2.40 m. ölçülerinde bu mekânın da 1 No.lu mekân
gibi doğu yönde devam ettiği anlaşılmaktadır. K20-10 plankaresinin güneydoğu köşesini meydana getiren bu mekânın sınırları da yine 1 No.lu mekânda
olduğu gibi K21-10 plankaresinde sonraki kazı sezonunda yapılan kazılarla
ortaya çıkarılacaktır. 2 No.lu mekân, batısındaki 4 No.lu mekândan 0.50 m.
kalınlığındaki moloz taş örgülü bir duvarla ayrılmaktadır.
3 No.lu Mekân: 1.No.lu mekânın batısında bulunan ve batı yönde 0.70
m.lik bölümü K19-10 plankaresinde kalan 7.60 m. x6. 65 m ölçülerinde dikdörtgen planlı bu mekânın kuzeybatı köşesinde doğu-batı istikametinde 1.
80 m. kuzey-güney istikametinde 1.20 m. “L” şeklinde kireç sıvalı olan ve
zeminden 0.10 m. yüksekliğe sahip bir seki ortaya çıkarılmıştır. Bu sekinin
güney yöndeki bitimiyle beraber mekânın batı duvarı yüzeyine açılmış 1.20
m. uzunluğunda ve 0.33 m. derinliğinde köşeleri oldukça tahrip olmuş bir
ocak nişi ortaya çıkarılmıştır. Ocak nişinin zemini önceki kazı sezonlarında
çıkarılan ocaklarda olduğu gibi tuğla malzeme ile ikiye bölünmüştür. Bu bölümlerin her biri 0.35 m. genişliğe ve 0.28 m. yüksekliğindedir. Ocağın zemininde yanmış ahşap parçaları ve bol miktarda kül görülmüştür. Mekânın kuzeydoğusundaki sekinin doğudaki bitimiyle beraber kuzey duvar yüzeyinde
doğu duvarına 3.75 m. mesafede doğu-batı istikametinde 0.50 m. genişliğinde
ve kuzey-güney istikametinde 1.55 m. uzunluğunda olan, zeminden 0.10 m.
yükseklikte bir seki ortaya çıkarılmıştır. Bu sekinin kuzeyinde iki basamak
bulunmaktadır. Birinci basamak 0.46 m. x 0.23 m. ölçülerinde ve zeminden 0.
28 m. yüksekliktedir. İkinci basamak ise 0. 55 m. x 0. 50 m. ölçütlerinde ve 0.
46 m. yüksekliğindedir. Ortaya çıkarılan bu basamakların kuzey yönde K209 plankaresinde olması muhtemel bir mekâna açıldığı tahmin edilmektedir.
Mekânın güneydoğu köşesinden başlayıp kuzeye doğru devam eden 3.50
m. uzunluğunda 0. 50 m. genişliğinde ve zeminden 0. 45 m. yükseklikte bir
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seki daha bulunmuştur. Ortaya çıkarılan bu sekinin 1. 20 m. batısında ve güney duvara 1.78 m. mesafede 0. 94 m. çapında bir tandır tespit edilmiştir. 3
No.lu mekân güneyindeki 4 No.lu mekândan 0.90 m. kalınlığındaki, batısındaki 5 No.lu mekândan ise 0.65 m. kalınlığındaki moloz taş örgülü duvarlarla
ayrılmıştır. 3 No.lu mekânın güneybatı köşesinde 1.85 m. genişliğindeki açıklık ile batısındaki 5 No.lu mekâna geçilmektedir. Mekânın -1.30 m.de tespit
edilen zemini kireç sıvalı olarak ortaya çıkarılmış ve bu alandaki çalışmalar
sonlandırılmıştır.
4 No.lu Mekân: 3. No.lu mekânın güneyindeki bu mekân doğu-batı istikametinde kuzeyde 7.50 m, güneyde ise 7.15 m ölçülerindedir. Mekân kuzeygüney istikametinde doğuda 5.80 m, batıda ise 5.40 m ölçülerindedir. Düzgün
olmayan dikdörtgen planlı bu mekânın güney duvarı, zemin seviyesinde tek
sıra moloz taş örgülü olarak duvar boyunca devam etmektedir.
5 No.lu Mekân: 3 No.lu mekânın batısındaki bu mekâna, 3 No.lu mekânın
güneybatı köşesindeki 1.85 m. genişliğindeki açıklık ile geçilmektedir. Kuzeygüney istikametinde 8.00 m. uzunluğunda ve doğu-batı istikametinde 3.00 m.
genişliğindeki 5 No.lu mekân, güney batı köşesindeki 1.50 m. genişliğindeki
açıklık ile 6 No.lu mekâna açılmaktadır. 5 No.lu mekân batısındaki 8 No.lu
mekândan 0.60 m. kalınlığındaki, güneyindeki 6 No.lu mekândan ise 0.50 m.
kalınlığındaki moloz taş örgülü duvarlarla ayrılmaktadır.
6 No.lu Mekân: 5 No.lu mekânın güneyinde, 4 No.lu mekânın batısında
yer alan bu mekân doğu-batı istikametinde 5.50 m. kuzey-güney istikametinde 7.50 m. ölçülerindedir. Bu mekân kuzeybatı köşede 1.50 m. genişliğindeki açıklık ile 8 No.lu mekânla, kuzeydoğu köşedeki 1.50 m. genişliğindeki
açıklık ile 5 No.lu mekânla ve güneybatı köşedeki 1.35 m. açıklık da 7 No.lu
mekân ile bağlantılıdır. Mekânın güneybatısında güney duvara 2.10 m. doğu
duvara 3.00 m. ve batı duvara 1.15 m. mesafede her kenarı 1.75 m. ölçülerinde
olan kare planlı ve 1.00 m. yüksekliğinde moloz taş örgülü mimari bir kütle
ortaya çıkarılmıştır. Bu buluntunun, batısında batı duvar ile arasında kalan
1.75 m.lik bölümde ortaya çıkarılan 1.00 m. genişliğinde ve 0.20 m. yüksekliğindeki iki basamakla birlikte düşünüldüğünde güney yönde varlığı muhtemel bir sokağın parçası olduğu varsayılabilir.
7 No.lu Mekân: Kuzey-güney istikametinde 6.00 m. uzunluğunda ve do-
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ğu-batı istikametinde 1.50 m. genişliğinde olan bu mekânın batı ve güney
yönlerde devam ettiği anlaşılmaktadır. K19-10 plankaresinin güneybatı köşesini meydana getiren bu mekânın sınırları K18-10 ve K18-9 plankarelerinin
sonraki kazı sezonunda yapılan kazılarıyla ortaya çıkarılacaktır.
8 No.lu Mekân: Kuzey-güney istikametinde 5.00 m. uzunluğunda ve doğu-batı istikametinde 4.20 m. genişliğinde olan bu mekânın kuzey ve batı
yönlerde devam ettiği anlaşılmaktadır. K19-10 plankaresinin kuzeybatı köşesini meydana getiren bu mekânın sınırları K19-9 ve K20-9 plankarelerinin
sonraki kazı sezonunda yapılan kazılarıyla ortaya çıkarılacaktır.
4. Bey Camii Çalışmaları
Bey Camii’nin batı duvarındaki koruma çalışmaları 2015 Kemah Kalesi kazısındaki diğer bir çalışma alanını meydana getirir. Caminin batı duvarındaki
dökülmeler kontrol altına alınmış ve bu duvar harimden 0.30 m. moloz taş
malzeme ile çamur harç kullanılarak yükseltilmiştir.
5. Yürüme Yolları
Önceki kazı dönemlerinde olduğu gibi bu kazı dönemin de de caminin
kuzeyinden ve güneyinden su tünellerinde giden yaklaşık 1 km.lik yol temizlenmiş ve renklendirilmiş kazıklar arasına çekilen şeritlerle ve kazıklar
arasına arazideki moloz taşların dizilmesiyle belirgin hale getirilmiştir. Ayrıca Bey Camii, hamam ve konutlar arasında aynı çalışma gerçekleştirilerek
kaleyi gezenler için yönlendirmeler yapılmıştır. Eğimli arazi üzerinde doğal
teras görünümündeki alanlarda kazı alanının yüksekten seyredebileceği bakı
alanları şeritler içerisine alınmıştır.
6. Kale Yolu Çalışmaları
Daha önceki kazı dönemlerinde olduğu gibi bu kazı döneminde de kale
yolu temizlik çalışmaları yinelenmiştir. Ayrıca kale yolundaki istinat duvarında meydana gelen göçükler sebebiyle bir önceki kazı döneminde yapılan
panel çitler sağlamlaştırılarak güvenlik önlemleri alınmıştır.
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7. Buluntular
2015 yılı çalışmalarında 13. ve 14. yüzyıla ve 18.-19. yüzyıla tarihlendirilen kazıma ve boyalı kazıma tekniğinde sırlı ve sırsız çok sayıda seramik ele
geçirilmiştir. Bunlardan üç adet sırlı ve sırsız envanterlik malzeme Erzincan
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Müzeye teslim edilen eserler arasında iki de lüle
bulunmaktadır.
2015 kazı sezonunda ele geçen seramikler diğer yıllardaki buluntularla
benzer özellikler göstermektedir. Sırlı seramiklerde tek renk sırlı ve boyalı
kazıma tekniklerinde parçalar yoğunluktadır. Tabak, kâse, küp ile testilere
ait, dip, kenar, gövde parçaları ele geçirilmiştir. Her iki grupta çok temiz, iyi
pişirilmiş kaliteli hamur görülmektedir. Boyalı kazıma seramikler genelde
oldukça ince kazınmış olup, bunlarda bitkisel, az da olsa figürlü bezemeler
vardır. Tek renk sırlı parçalarda açık ve koyu yeşil tonları ile sarı sırlı örnekler
bulunmaktadır. Bu parçalar diğer kazı dönemlerdeki örnekler gibi alanın erken Türk dönemine (Mengücek ya da sonrası Selçuklu Dönemine 13.yüzyıl)
ait örneklerdir.
Kemah Kalesi kazısında açığa çıkarılan tandırlı mekânlar yerleşmenin en
karakteristik unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Kilden yapılan, yukarı
doğru daralan silindir formu ile tandırlar kaledeki evlerde toprağa gömülerek yerleştirilmiştir. İnsanların günlük yaşamında yemek, ekmek pişirme ve
ısınma amacına hizmet veren bu ocaklar 2015 yılı kazılarında K4-2 2 No.lu
mekân, K5-10 ve K19-10 ve K20-10 3 No.lu mekânlarda sağlam olarak çıkarılmıştır. Yukarıda belirtilen plankarelerinde oryaya çıkarılan tandırların ilk
örneği 0.60m. ikincisi 0.75 m. ve üçüncüsü ise 0.94 m. çapındadır. Tandırların içinde ve çevresinde küçük kulplu küp ya da çömlek formunda pişirme
kapları ile bunlara ait kulp ve kapak parçaları ele geçirilmiştir. Tarih öncesi
çağlardan beri pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan tandırlar Kemah’ta olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde günümüzde de kullanılmaya devam
etmektedir1.
Tandırda pişirme işlevi içi kullanılan küpler ve çömlek formunda pişirme
kapları kaledeki geç dönem yerleşmelerinde bulunmuştur. Küp ve çömlek
gibi pişirme kapları her ne kadar kaba üretimler olarak görülse de kap yüzeylerine, kulplarına rulet baskı, kalıp baskı, barbutin (parça yapıştırma) gibi
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farklı tekniklerde süslemeler yapılarak kabın estetik görünümünü artırma çabaları, ele geçirilen küçük parçalardan izlenebilmektedir.
Kahvenin 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı topraklarına girmesi ile birlikte seramik üretiminde fincanlar ihtiyaca yönelik
olarak ortaya çıkan yeni bir kap formunu oluşturmuştur. İznik saraya yönelik
çini ve seramik üretimlerini yetiştirme yoğunluğu içinde faaliyetlerini sürdürürken kahve fincanları üretiminde Kütahya ön plana çıkmıştır. Kütahya
atölyelerinde özellikle 17. yüzyıldan itibaren imparatorluğun her tarafındaki
fincan ihtiyacına cevap veren çok sayıda usta ve atölye ile çalışmalar yürütülmüştür.
Anadolu’da birçok kazı alanında Osmanlı dönemi tabakasında yaygın
olarak görülen 18-19. yüzyıllara ait Kütahya üretimi fincan parçaları Kemah
Kalesi’nde de ele geçirilmektedir. Kalede Kütahya fincanları dışında 20.yüzyıla tarihlenen porselen fincanlar da geç döneme kadar bölgede yerleşimin
devam ettiğini göstermektedir.
Kazılarda çok sayıda farklı formda, farklı bezemelere sahip lüleler de ortaya çıkarılmıştır. 2015 yılı buluntuları formlarına göre üç ana grupta toplanabilir.
1. Yuvarlak çanağın yukarı doğru düz ya da hafif genişleyerek yükseldiği form. Örneklerin çoğunda yuvarlak çanak silindirik duman yoluna
doğrudan bağlanmaktadır (17. yüzyıl sonu-18. yüzyıl).
2. Küçük yuvarlak çanağın yukarı doğru genişleyerek yükseldiği form
(zambak çanaklı) (19. yüzyıl).
3. Disk biçimli kaide üzerinde genişleyerek yükselen çanak formundadır
(19. yüzyıl).
Bazı lülelerde usta ya da atölye damgası olarak kabul edilen yazılar görülmektedir. “Ali” ve “Menne lehü’l- alemin” gibi isim ve ibareler ya da kuş gibi
küçük bir figür işlenmiştir.
7

Köşklü, Zerrin; “ Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı Ve Doğu Anadolu’daki
Yeri Üzerine” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.2, Eskişehir, 2005, s.155–177.
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Çizim 1: K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 plankareleri.

Çizim 2: K5-10 plankaresi.
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Çizim 3: K19-10 ve K20-10 plankareleri.

Resim 1: K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 plankareleri.

259

Resim 2: K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 plankareleri.

Resim 3: K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 plankareleri.

Resim 4: K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 plankareleri.
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Resim 5: K2-2, K3-2, K4-2, K2-3, K3-3 ve K4-3 plankareleri .

Resim 6: K5-10 plankaresi.

261

Resim 7: K5-10 plankaresi.

Resim 8: K5-10 plankaresi.
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Resim 9: K5-10 plankaresi.

Resim 10: K19-10 ve K20-10 plankareleri.
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Resim 11: K19-10 ve K20-10 plankareleri.

Resim 12: K19-10 ve K20-10 plankareleri.
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2015 YILI TRALLEIS ANTİK KENTİ
RESTORASYON VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
YILMAZ AKKAN*
Aslı SARAÇOĞLU
Arzu ÖZVER
Tralleis antik kenti 2015 yılı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı
Saraçoğlu’nun bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür1.
2015 yılı Tralleis antik kenti ilk etap kazı çalışmaları 03. 08. 2015 tarihinde başlamış ve 14. 09. 2015 tarihinde bitmiş, ikinci etap kazı çalışmaları ise
19. 10. 2015 tarihinde başlamış 17. 12. 2015 tarihinde tamamlanmıştır. 2015
kazı sezonunda Tralleis antik kentinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden verilen B. 16. 4. KTM. 0.
09.00.00/1752 sayı 30. 03. 2015 tarihli izin doğrultusunda kazı yapılmaksızın
sadece koruma, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmaları
yapılmıştır.
*

1

Arkeolog Yılmaz AKKAN, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili, Aydın/TÜRKİYE.
Bilimsel Danışman Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Arzu ÖZVER, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın/TÜRKİYE.
2015 yılı Tralleis antik kenti kazı çalışmaları, Aydın Arkeoloji Müzesi Başkanlığı’nda, Adnan
Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür. Sürdürülen kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Aydın Büyük Şehir Belediyesi, Aydın Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından desteklenmiştir. Kazı çalışmalarında emeği geçen tüm ekip üyelerine ve
Tralleis antik kenti kazısına katkı ve destekte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz
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Tralleis’de 2015 yılında yapılan restorasyon, koruma, onarım ve alt yapı
çalışmalarını aşağıda verilen alt başlıklar halinde toplamak mümkündür.
1. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
a. Sütunlu Cadde Restorasyon Çalışmaları
b. Hamam – Gymnasium Yapısı Giriş Bölümü Restorasyon Çalışmaları
c. Su Deposu (Çeşme) Restorasyon Çalışmaları
d. Cam Atölyesi Giriş Duvarı Restorasyon Çalışmaları
e. Fırın Restorasyon Çalışmaları
f. Kilise Duvar Freski Restorasyon Çalışmaları
2. ALT YAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ, ÇEVRE DÜZENLEME VE
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
a. Kazı Evi Çevre Düzenleme Temizlik ve Altyapı Çalışmaları
b. Eski Kazı Evi Yıkım Çalışmaları
2015 yılı kazı sezonu restorasyon ve konservasyon çalışmaları daha çok
hamam- gymnasium yapı kompleksi ile “Sütunlu Cadde” olarak adlandırılan
bölümlerde yoğunlaşmıştır. Özellikle de hamam-gymnasium alanının kuzeyinde yer alan ve projesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından onaylanan “Sütunlu Cadde” bölümünde uygulamaya yönelik
restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda bulunan sağlam ya da kırık
sütunlar ve mimari parçalar, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesine uygun biçimde çalışılmış, tamamlanabilir nitelikte olanlar tamamlanmış, kırık
parçalar birleştirilmiştir. 2013 kazı sezonunda başlanan ancak bitirilemeyen
Sütunlu Cadde’nin güney stylobat ilk basamağında temizleme işlemi ile sütunların birleştirilme işlemleri devam ettirilmiştir. Ayrıca hamam-gymnasium
yapısının yıkılma tehlikesi bulunan duvarlarında koruma, sağlamlaştırma ve
tahribatın giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.
Hamam – gymnasium yapısı giriş bölümünün yıkılan ve tahrip olan duvarlarında, Geç-Roma Erken Bizans Dönemi dükkânlarının ortasında yer alan su
deposunda (çeşme), daha önceki sezonlarda kazısı yapılan cam atölyesi giriş
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duvarında, dükkanlardan birinin içinde bulunan fırında ve Tralleis hamamgymnasium yapı kompleksinin batı ucunda ve Sütunlu Cadde’nin sonunda
yer alan kilise duvarı fresklerinde koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
2015 yılı kazı sezonu çalışmaların ikinci bölümünü ise çevre düzenleme ve
onarım çalışmaları oluşturmuştur. Başta kazı evi ve çevresinde olmak üzere
farklı alanlarda çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca alt yapı sorunlarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir.
Tralleis antik kentinde 2015 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplanmak mümkündür.
1. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
a) Sütunlu Cadde Restorasyon Çalışmaları (Resim: 1-3)
Bu alanda 2012 yılında başlanan seviye indirme çalışmaları, 2014 yılına kadar devam etmiş ve çalışmalarda hamam-gymnasium yapısının kuzeyindeki
Geç Roma-Erken Bizans Dönemi dükkânlarının önünde çok sayıda yekpare
sütun, sütun parçası, İ.S. 2. yüzyıla tarihlenen kompozit düzenli başlık ve üst
yapı elemanı bulunmuştur (Resim: 1). Yapılan çalışmalarda zemininin sadece belli alanlarda yer yer korunduğu görülmüştür. Bu eserler hazırlanan ve
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje
doğrultusunda 2014 ve 2015 kazı sezonlarında ayağa kaldırılmaya başlanmıştır (Resim: 2). 2015 yılında ise kazı yapılmaksızın restorasyon çalışmaları
yapılmış ve üst kısmı kırık olmakla birlikte bir adet sütunun daha ayağa kaldırılması gerçekleştirilmiştir.
2012 ve 2013 kazı çalışmalarında ele geçen mimari buluntuların ve çok sayıdaki sütun ve üst yapıya ait kompozit düzendeki başlıkların fotoğraflanıp,
arşivlenmesi ve çiziminin yapılmasına 2013 yılında başlanmış alanın projesi
hazırlanmıştır. T.C. Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda onaylanan
proje doğrultusunda çalışmalara 2015 yılında önceki yıllarda olduğu gibi devam edilmiştir. Caddenin çok az bölümü korunmakla birlikte, caddeye paralel giden portikonun stylobat üzerinde olduğu ve sütunların stylobat kenarına
yakın yerleştirildiği görülmüştür. Sütun kaideleri bir yarım örnek dışında,

267

cadde zemini ise büyük ölçüde korunmamış ve bu nedenle de bu alanda onarım çalışmaları yapılmıştır
Alt yapı ve sütunların üzerine yerleştirileceği zemin oluşturma çalışmaları
ise 2013 kazı sezonunda büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışmaların ardından, kazı ekibi sağlam ya da tamamlanabilir durumdaki sütunların
ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları 2014 kazı sezonunda başlatmıştır.
2014 yılında 4 adet sütunun başlıkları ile birlikte ayağa kaldırılması gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). 2015 sezonunda özellikle kırık sütunların birleştirilmesi yönünde çalışmalara devam edilmiş ve kırık olmakla birlikte bir sütunun
daha ayağa kaldırılması gerçekleştirilmiştir (Resim: 3). Bu caddenin hamamgymnasium kompleksi, Geç-Roma Bizans Dönemi dükkânları, konut alanı ve
kiliseyi içine alan bir ana yol hattı olduğu sonucuna varılmıştır (Resim: 3).
Erken İmparatorluk Döneminde sütunlu caddeler hem işlevsel, hem de
görsel açıdan bir çok merkezde hızla yayılmaya başlamış ve Roma şehir planlamasının önemli unsurlarından biri olmuştur. M. S. 1. yüzyıl kent dokusu
içinde ayrı bir öneme sahip olan bu caddeler, M. S. 2 ve 3. yüzyılda daha da
çoğalarak, kentlerin zenginliğini, gücünü ve önemini yansıtır hale gelmiştir2.
Zaman içinde kenarlarına sütun sıralarının ve üstlerine bir çatının eklenmesiyle de görkemli kolonotlara dönüşmüş3, dolayısıyla M. S. 2. ve 3. yüzyıllarda
Roma’nın doğu eyaletlerinde inşa edilen sütunlu caddeler kent dokusunun
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir4. Bu düşüncenin en güzel ürünleri
Pergamon, Ephesos, Antiokheia5, Sagalassos6, Sardeis7, Attaleia8, Kremna9 ve
Tralleis’de karşımıza çıkmaktadır. Roma İmparatorluk Döneminde sadece
2
3
4
5
6
7
8
9

M. Kılıç, Kent Planlaması ve Mimari Tarihinde Sütunlu Caddeler, Kubaba 14, 2009, 60.
S. R. F. Price, Ritüel ve İktidar: Küçük Asya’da Roma İmparatorluk Kültü (Çev. T. Esin), Ankara 2004,
244; M. Kılıç, Kent Planlaması ve Mimari Tarihinde Sütunlu Caddeler, Kubaba 14, 2009, 60.
A.Segal, From Function to Monument: Urban Landscapes of Roman Palestine, Syria and Provincia
Arabia, Oxford: Oxbow 1997, 6 vdd; M. Kılıç, Kent Planlaması ve Mimari Tarihinde Sütunlu
Caddeler, Kubaba 14, 2009, 60.
W. L. Macdonald, The Architecture of the Roman Empire II, New Haven & London Yale University
1986, 43 vd; D. W. Roller, The Building Program of Herod the Great, California-London 1998, 214 vd.
M. Waelkens-S. Mitchell- E. Owens, Sagalassos 1989, AST 8, 1990, 265.
C. H. Greenwalt, Sardis, Archaeological Research in 1989, KST 12/2, 1990, 2.
A.M. Mansel, Side, 1947-1966 Yılları Kazıları ve Araştırmalarının Sonuçları, TTK, Ankara 1978, 28.
S. Mitchell, Anatolia, Land, Men, and Gods in Asia Minor: The Celts in Anatolia and the Impact of
Roman Rule, I. Oxford 1995, 123 vd, Fig. 36.
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Anadolu’da değil, kuzey Afrika, Suriye ve İtalya’da da görkemli sütunlu caddelere rastlanmaktadır10. Antik Yunan’da özel bir işlevi sahip olan ve kentin
ana merkezinde yer alan gymnasiumlar, M. S. 1. yüzyılda hamam ve sütunlu
caddelerle birleşerek daha sosyal ve işlevsel açıdan zengin ve komplike bir
görünüm almışlardır. Olasılıkla Tralleis hamam-gymnasiumu da bu tip düşüncenin bir Batı Anadolu kentinde iyi uygulanmış örneği olmalıdır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi kent planlaması içinde sütunlu cadde mimarisini tek başına düşünmek mümkün değildir. Her dönemde sütunlu caddelerin tamamlayıcısı, halkın toplanmasını, sosyal ve ticari yönden ihtiyaçlarını gidermesini sağlayıcı mekânlar olmuştur. Bir çok antik kentte yapılan
kazılarda ana caddelerde yayaları hava koşullarından korumak amacıyla
zengin mimari cepheli portiklere, portiklerin arkasında da dükkânlara rastlanmıştır. Tralleis’de 2007 yılında yapılan kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde ile hamam-gymnasium yapısı arasında Geç Roma-Erken Bizans Dönemine
tarihlenen 14 adet dükkân ortaya çıkarılmıştır11. Tralleis sütunlu caddesi ile
dükkânların yapım evreleri diğer bir çok Batı Anadolu kenti gibi farklı döneme rastlamaktadır. Ancak bu dükkânların yerinde olasılıkla daha erken dönemde de benzer biçimde alışveriş amaçlı kullanılmış mekânlar bulunmaktadır.
2007 yılındaki kazı çalışmalarına yaklaşık 156. 00 m. kot seviyesinden başlanıp, yaklaşık 154. 30 m. kot seviyesindeki tuğla taban döşemesine kadar
inilmiştir. 95. 58 m. uzunluğundaki bir alanı kaplayan dükkân ölçüleri kendi
içinde farklılık göstermesine rağmen, ortalama 5. 20 x 6. 15 m. olarak belirlenmiştir. Dükkânların duvar örgü tekniği dönemin karakteristiğini yansıtmakta,
ancak bazı yerlerde devşirme mimari bloklara rastlanmaktadır. Dükkânların
merkez noktasında yarım daire şeklinde bir çeşme yapısı ortaya çıkarılmış,
olasılıkla da dükkânlar için gerekli olan su sonradan sarnıca dönüştürülen
İmparatorluk Salonu ve bu çeşmeden sağlanmıştır12.
10 A.Akbaş, Anadolu’daki Roma Dönemi Sütunlu Caddeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2001, 74 vdd.
11 A. Yaylalı, 2006 Yılı Tralleis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, KST 29/ 1, 2008, 22
vdd.
12 A. Yaylalı, 2006 Yılı Tralleis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, KST 29/ 1, 2008, 21-25.
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Anadolu’nun birçok antik kentinde, Erken İmparatorluk Dönemi ve sonrasında Tralleis’de olduğu gibi gymnasium, agora ve dükkân yapılarıyla bağlantılı caddelerin varlığı bilinmektedir. Örneğin Perge, Soloi-Pompeipolis13,
Aizanoi14 ve Hierapolis’de15 benzer biçimde dükkânlarla birlikte tasarlanmış
sütunlu caddeler bulunmaktadır. Anadolu’da karşımıza çıkan diğer bazı örnekler; Sardeis hamam-gymnasiumu16 ve onun güney duvarına bitişik Bizans
Dönemi dükkânlarıdır. Anemurium17, Ephesos Arkadiane Caddesi ile Yamaç
Evler ve Kuretler Caddesi arasındaki Alytarch Stoası dükkânları benzer örneklerdir18.

b) Hamam-Gymasium Yapısı Giriş Bölümü Restorasyon Çalışmaları (Resim: 4-5)
Tralleis antik kenti hamam-gymnasium yapı kompleksinin giriş bölümünde yer alan duvar yapısında restorasyon çalışmaları 04.08.2015 tarihinde başlamış 03.09.2015 tarihinde bitmiştir. Restorasyon çalışmalarında kum,
tuğla tozu, sönmüş kireç gibi malzemelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan özel harç kullanılmıştır. Böylece duvarlar orijinal görünüm kazanmıştır.

c) Su Deposu (Çeşme) Restorasyon Çalışmaları (Resim: 6)
Tralleis antik kentinde Sütunlu Caddenin güney kısmında yer alan 14 sıra
dükkanın merkezinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans Dönemine ait Antik
Dönem su deposunun restorasyon çalışmalarına 03. 09. 2015 tarihinde başlanılmış ve çalışmalar 11. 09. 2015 tarihinde bitirilmiştir. Bu kapsamda tahrip
olan künk gibi su nakil ihtiyacını karşılayan öğeler restore edilmiştir, zemin
R. Yağcı, Soli-Pompeiopolis 2002 Yılı Kazıları, KST 25/2, 2003, 49-60.
K. Rheidt, Aizonoi 1993 Yılı Kazı Çalışmaları, KST 16/2, 1994, 65-73.
F. D’Andria, Arkeoloji Rehberi Hierapolis (Pamukkale), (Çev. N. Fırat, İstanbul 2003) 1 vdd.
S. Crawford, The Byzantine Shops at Sardis, Harvard University Press (Cambridge & Massachusetts 1990).
17 J. Russell, Byzantine Instrumenta Domestica from Anemurium: the Signifance of th Context (Boulder
1982), 133-163.
18 F. Miltner, Ephesos, Stadt der Artemis und des Johannes, Vienna, 1958, 20-21; V. M. Strocka-H.
Vetters, Die Wandmalerei der Hanghauser in Ephesos, FiE VIII. I, Wien 1977, 39-41, pls. 30-40.
13
14
15
16
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ve duvarlar jeoteksil kullanılarak korunmaya alınmıştır. Ayrıca su deposunun arkasında tuğla malzemenin kullanılması ile oluşturulan duvar aslına
uygun bir şekilde restore edilmiştir. Su deposunun çapı 5 m., etrafını çevreleyen duvarlar ise içten 6. 35 m., dıştan 8. 35 m.dir. Su deposu Antik Dönemdeki
orijinaline uygun şekilde restore edilmiştir.
		
d) Cam Atölyesi Giriş Duvarı Restorasyon Çalışmaları (Resim: 7)
Tralleis antik kentinde Sütunlu Cadde’nin güney kısmında yer alan 14
sıra dükkanın ilki olan Geç Roma-Erken Bizans Dönemine ait cam dükkanın
restorasyon çalışmalarına 03. 09. 2015 tarihinde başlanmış, 10. 09. 2015 tarihinde bitirilmiştir. Dükkânın girişinde yer alan yıkık duvar restore edilmiştir
ve böylece yüksekliği 90 cm., uzunluğu 1. 67 m., genişliği 92 cm. olan duvar
orijinaline uygun bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.
			
e) Fırın Restorasyon Çalışmaları (Resim: 8)
Tralleis antik kentinde Sütunlu Cadde’nin güney kısmında yer alan 14 sıra
dükkânın ilki olan Geç Roma-Erken Bizans Dönemine ait cam dükkânının
içinde bulunan fırın, tuğla ve özel olarak hazırlanan harcın kullanılması ile
restore edilmiştir. Fırının çapı 1. 86 m., yüksekliği ise 1. 50 m.dir. Restorasyon
çalışmalarına 01. 09. 2015 tarihinde başlanmış, 03. 09. 2015 tarihinde bitirilmiştir. Cam fırının sağ tarafında yer alan devşirme kullanılmış granit sütun
parçası, restorasyon çalışmaları sırasında korunmuştur. Daha sonra cam fırınının tuğla kenarlarında kontur düzeltme restorasyon çalışmaları yapıldıktan
sonra bu alanın olumsuz hava koşullarından etkilenmesini ve tahrip olmasını
önlemek için üzeri alüminyum çatı ile kapatılmıştır.

f) Kilise Duvar Fresk Restorasyon Çalışmaları (Resim: 9)
Daha önceki kazı ekipleri tarafından kazı alan çalışması yapılan ve önceki yıllarda ortaya çıkarılan bu mekânda, açıkta bulunan duvar fresklerinin
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korunması ve zarar görmesini önlemek amacıyla koruma çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla 08. 12. 2015 tarihinde çalışmalara başlanmış, 09. 12. 2015
tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır. Bu alanda özellikle hava koşullarının
güneş, yağmur gibi olumsuz etkilerinden freskleri korumak amacıyla duvar
üstü boya bezemelerin üzerine gölge yapacak biçimde taşla kapatılmıştır.

2. ALT YAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ, ÇEVRE DÜZENLEME VE
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
a) Kazı Evi Çevre Düzenleme, Temizlik ve Alt Yapı Çalışmaları (Resim: 10)
2015 yılı kazı sezonunda, 2012-2013 ve 2014 yılları kazı sezonlarında başlatılan çalışmalar devam ettirilmiş, ayrıca özellikle kazı alanında dağınık durumdaki taşların, tuğlaların düzenlenmesi, kentin yapıları arasındaki bağlantıyı bozan ve görüş açısını daraltan yıkıntı toprakların temizlenmesi yönünde
çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla kazı evi ve çevresinde otlar temizlenmiş,
yürüme alanları tekrardan düzenlenmiş, gelen ziyaretçilerin kenti daha rahat
biçimde gezebilmesi için çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
Caddenin işlevini hangi döneme kadar koruduğu konusunda da farklı görüşler ileri sürmek mümkündür. Tralleis Sütunlu Caddesi, hamam-gymnasium yapısı, Geç Roma-Erken Bizans Dönemi dükkânları, konut alanı ve kilise
hattı boyunca devam etmektedir. Bu yapıların tarihleri göz önüne alındığında, olasılıkla Geç Antik Çağa kadar kullanıldığını söylemek olasıdır. Ancak
1899 yılında yaşanan büyük depremler sonrasında, kentteki diğer yapılar gibi
cadde de ciddi biçimde zarar görmüştür. Bu depremin yıkıcı etkisi yanı sıra,
deprem sonrasında Aydın’daki binaların onarımı için antik kentten sökülen
taşlar kullanılmıştır. Dolayısıyla 1899 yılı sonrasında Sütunlu Cadde’ye ait bir
çok sütun ve mimari parça Aydın kentinin farklı yerlerine dağılmıştır. Özellikle de Eski- Yeni Cami, Yahudi Mahallesi, Akbulut Mahallesi, Rum ve Cuma
Mahallesi gibi depremde büyük tahribata uğrayan yerleşimlerin onarımı için
19 R. Epikman, Osman Hamdi, İstanbul 1967, 7.
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antik kentten sökülen taş ve mermerler taşınmıştır19. Sütunlu Caddenin taban
bloklarının, sütun ve başlıklarının çoğunluğunun günümüze ulaşmaması bu
depremin ve ardından yaşanan olayların bir sonucu olmalıdır.
Bu caddenin bugün askeri alan içinde kalan kısmı hakkındaki bilgiler ve
bu bölümde bağlantılı olduğu yapılar, bugüne kadar doğu tarafta bir çalışma
yapılmamasından dolayı yetersizdir. Bu alanda devam edecek kazı çalışmalarında ortaya çıkacak buluntular, hem Sütunlu Cadde’nin ilişkili olduğu diğer
yapıları, hem de tarihsel açıdan ait olduğu dönemi daha kesin olarak ortaya
çıkaracağından büyük önem taşımaktadır.

b) Eski Kazı Evi Yıkım Çalışmaları (Resim: 11-13)
2015 yılı kazı sezonun en önemli çalışmalarından bir diğeri eski sezonlarda hem kazı evi hem de depo olarak kullanılan ancak hakkında yıkım
kararı bulunan yapıda yapılan düzenleme çalışmaları olmuştur. 21. 08. 2015
tarihinde başlanılan çalışmalar 06. 11. 2015 tarihine kadar devam etmiştir. Bu
amaçla öncelikle, eski kazı evi altındaki depoda bulunan eserler yeni depoya
taşınmış, düzenlenip tasnif edilmiştir (Resim: 11). Daha sonra Aydın Kültür
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Aydın Arkeoloji Müzesi, Efeler Belediyesi
gibi kurumlarının onay ve katılımlarıyla yıkım çalışması ve çevre düzenlemesi yapılmıştır (Resim: 12-13). Yıkım çalışmalarında çıkan demir gibi malzemeler, Milli Emlak yetkililerince kayda alınmıştır. Yıkım çalışmalarının sonunda
kazı evinin bulunduğu alan temizlenerek düzenlenmiştir.
Tüm bu restorasyon, konservasyon ve alt yapı çalışmalarının ardından,
Tralleis antik kenti kazı sezonu 17. 12. 2015 tarihinde tamamlanarak sona erdirilmiştir.
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12

Resim: 13
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2015 YILI KURİKİ HÖYÜK KAZISI
Elif GENÇ*
Birgül YILDIZ KÖSE
Batman İli, Merkez İlçesi, Oymataş Köyü, Kuriki Höyük 2015 yılı kazı
çalışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 03.07.2015 gün ve 130537 sayılı izinleri ve Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü’nün maddi destekleri ile gerçekleştirilmiştir.1 Ilısu ve HES
Projesi kapsamında 2009 yılında başlatılan Kuriki Höyük Kazısının 2015 yılı
çalışmaları, 21 Temmuz–18 Eylül 2015 tarihleri arasında, Batman Müze Müdürlüğü Başkanlığında2 ve danışmanlığımda öğretim üye ve öğrencilerin katılımı ile yürütülmüştür.3
Kuriki Höyük, Batman İl merkezinin 14 km. güneyinde, Oymataş
Köyü’nün 1.10 km. güney-batısında ve Batman Çayı’nın Dicle Nehri’ne döküldüğü noktada yer almaktadır. Yerleşim, zengin petrol yataklarına sahip
Raman Dağı’nın batısında ve Batman Çayı’nın doğu kenarındadır. Kuriki Hö-

*
1
2
3

Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Balcalı-Adana/TÜRKİYE, egenc@cu.edu.tr
Birgül YILDIZ-KÖSE, M.A., Arkeolog, birguly7@hotmail.com
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü’ne izin ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Batman Müzesi Müdürlüğüne ve tüm müze çalışanlarına yardımlarından dolayı çok teşekkür
ederiz.
Kazıya, arkeologlar Birgül Yıldız-Köse, Çağan Köse, Kemal Atak, Ayşe Arslan, Fatma Çelebi,
Fatma Kaya, Enes Aydemir, Nurullah Ceylan, Veysel Aşıklı, Selbi Can, Gülsemin Boğa, Muhammed Emin Demiray, Burhan Oğuz, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri; Ali Taylan Yeter, Süleyman Yenice, Halil İbrahim Eber, Batman
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Murat Bayazit, Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Restorasyon Programından öğrenci Veysel Ağrak, Bakanlık temsilcisi olarak Batman Müzesi’nden
Zeynep İsen daha sonra Adana Müzesinden Metin Ağrak, ikinci temsilci olarak M. Cabir Alper
katılmışlardır. Bakanlık Temsilcilerimize yardım ve destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.
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yük, yaklaşık 250x100 m.lik bir alanı kaplamakta ve birbirine 70 m. mesafede
bulunan iki höyükten oluşmaktadır. Doğuda bulunan höyük Kuriki Höyük 1;
batıdaki ise Kuriki Höyük 2 olarak adlandırılmıştır (Resim: 1-2).
2015 yılında; Kuriki Höyük 1’de (A Alanı doğu yamacı L/23-24, M/23, kuzey yamacı J/23-24, batı yamacı L/18-19, M/19 ve N Alanında K/15 plankareler), Kuriki Höyük 2’de (D Alanı H/9, H/11, I/11, J/8-11 ve K/10 plankareler) ve Nekropol Alanında (E Alanı batı N/14 ve doğu N/18-19 plankareler)
olmak üzere üç farklı alanda 20 plankarede kazı çalışmaları yürütülmüştür
(Çizim: 1):
a- Kuriki Höyük 1’in batı, doğu ve kuzey yamaçlarında çalışılarak, Geç
Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı başlarına ait yerleşimlerin araştırılması,
b- Kuriki Höyük 2’nin doğu eteklerinde, M.Ö. 2. bine ait bazı kapların
bulunması nedeniyle bu döneme ait tabakanın belirlenmesi,
c- Aynı alanda, ilk kez 2012 yılında ortaya çıkartılan Demir Çağı yapısının tamamının ortaya çıkartılması ve
d- Nekropol alanındaki çalışmalara devam edilmesi amaçlanmıştır.

KURİKİ HÖYÜK 1
Kuriki Höyük’teki ilk iskan izlerine 1. Höyükte rastlanmış olup dört kültür katı tespit edilmişti4:
İlk yerleşim, Geç Kalkolitik Dönemden Erken Tunç Çağı başlarına kadar
devam eder.
Uzun bir aradan sonra, Erken/Orta Demir Çağında tekrar yerleşilmiştir.
Geç Demir Çağı sonu/Hellenistik Dönemde yerleşim batı höyük ile sınırlı
kalmış, nekropol alanı höyüğün güney yamacına kadar genişlemiştir.

4

Genç ve diğ. 2011, 147; Genç ve diğ. 2013, 464-465; Genç ve diğ. 2014, 292 vd.; Genç ve diğ. 2015,
465-466; Genç 2013, 229; Genç 2016, 166.
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Parth-Roma Döneminde büyük yapı inşa edilmiştir (M.Ö. 2. yy-M.S. 2. yy.
arası)
Ortaçağ sadece yüzey buluntuları ile saptanabilmiştir.

IV. Tabaka (Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı I)
Geç Kalkolitik Döneme ait dört mimari evre (IVb1-4), Erken Tunç Çağı
başlarına ait iki mimari evre (IVa1-2) belirlenmiştir. IV. tabaka, höyüğün güney, batı ve özellikle doğu yamacında daha geniş alanda araştırılabilmiştir.
Kazılar sırasında elde edilen yanmış tohum ve kemikten alınan radyo karbon
analiz sonucu, Kalkolitik yerleşimini yaklaşık M.Ö. 3940-3370 tarihleri arasına yerleştirmiştir.5 Bu tarih aralığı, Kuriki Höyüğü, Kuzey Mezopotamya
kronolojisine göre Yerel Geç Kalkolitik Dönemin 3. ve 4. evrelerine yerleştirmektedir.6 Erken Tunç Çağı için sadece bir örneğin analizi yapılabilmiş ve
M.Ö. 3090-2880 tarihlerini vermiştir.7
Höyüğün doğu yamacında, IV.tabakanın farklı mimari evrelerine ait taş
temelli günlük kullanım yapıları, daha önceki senelerde ortaya çıkartılmıştı.8 2015 yılı kazılarında, bu yapıların hemen güney doğusunda, beş adet fırın kalıntısı açığa çıkartılmıştır (Resim: 3 ve 4). Günlük kullanım yapılarının
içinde fırın veya ocak kalıntılarına rastlanmamış olması ve beş adet fırının,
yapıların dışında ayrı bir alanda toplanması, höyüğün bu bölümünün özel
olarak fırınlar için düzenlenmiş olduğunu düşündürmektedir. Fırınlar, höyüğün doğal eğimine uygun olarak doğudan güney-batıya doğru sıralanmaktadır. Taş döşeli tabanları ve kil sıvalı yüzeyleri, sonraki dönem çukurları
tarafından kesilmiş olmasına rağmen, iyi korunmuştur. Beş fırından dördü
5

6
7
8

IVb3 evresine ait silo içinden elde edilen karbonlaşmış tohum örneklerinin üç farklı laboratuarından alınan analiz sonuçları şu şekildedir: AMS-standard delivery, 2 sigma calibration
Beta-381581: Cal BC 3630-3565, Cal BC 3535-3490, Cal BC 3465-3375; Beta-381580: Cal BC 36453625, Cal BC 3600-3525, CEDAD LTL15745A: Cal.BC.3940-3640; LTL12391A:Cal.BC.3630-3590;
Cal.B.C.3530-3350; MKL_1663:Cal.BC.3517-3396; Cal.BC.3386-3096.
Kronolojik tablo için bkn. Akkermans-Schwartz 2003, Fig.6.3; Rothman 2004, Tablo I; Ur 2010,
Tablo 1; Stein 2012, Tablo 1; Wikinson ve diğ. 2014, Tablo 1.
CEDAD LTL15744A: 94.4 % probability Cal.BC.3030-2880.
Genç 2016, 167, çizim 2.
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yuvarlak (L.376, L.387, L.394, L.430), biri oval (L.445) görünümlüdür (Resim:
4). Bunlardan, yuvarlak olan fırınlar 1,5 ile 2 m. arasında çaplara sahiptir.
Fırınlardan ikisinin yuvarlak tabanı tek sıra taşlarla çevrelenirken (L.387 ve
L.430), diğer ikisinin tabanı ise kerpiç ile (L.376 ve 394) çevrelenmiştir. Taş ve
kerpiç ile sınırlanan fırın tabanlarına yumruk büyüklüğündeki çakıl taşı ve az
sayıda seramik kırıkları döşenmiş ve üzeri yaklaşık 5 ile 7 cm. kalınlıkta kil ile
sıvanmıştır (Resim: 5). Fırınının kil sıvasında ve alttaki çakıl taşları üzerinde
ateşin şiddeti görülebilmektedir. Yüksek ısı nedeniyle tabanda kararmalar,
çakıl taşlarında çatlamalar mevcuttur. Oval fırının ateşhane haznesi olarak
adlandırılan bölümü yuvarlak, havalandırma bölümü ise ovaldir (L.445 Resim: 4). Fırının yuvarlak yan kenarları şiddetli ısı nedeniyle cüruflaşmıştır.
Fırının içindeki küllü toprakta çok sayıda çanak-çömlek kırıkları ele geçmiştir. Ancak, bunlar seramik fırınlarında olduğu gibi, aşırı ısıdan cüruflaşmış
veya yamuk görünüme sahip değildir. Bu nedenle, gerek fırınların içinden ve
gerekse yakın çevresinden gelen bulgular, bunların kullanım amacını ortaya
koyabilecek özellikte değildir. Fırınlarla ilişkili olduğu düşünülen ve 2.70x1
m. ölçülerindeki dikdörtgen mekân, her iki fırın arasına itinalı yerleştirilmiştir (Resim: 4, L.376 ve L.387 No.lu fırınların arasında).
Fırınların yanından ve çevresinden çok sayıda petrol ile ilişkili maddelere/bitum kalıntılarına rastlanmıştır. Bunlar, kapların içinde olduğu gibi, iç ve
dış yüzüne sıvanmış/bulaşmış olarak da bulunmuştur (Resim: 6a-e). Bitum
kalıntıları, kilolarla ifade edilebilecek kadar çok sayıda ele geçmiştir. Fırınların çevresinde yoğunlaşan bitum kalıntıları, yanıcı özelliğinden dolayı, ateşi
güçlendirmek amacıyla kullanılmış olmalıdır. 2013 yılında da Demir Çağına
ait bitum kalıntıları tespit edilmişti.9 Bunlar, daha çok su geçirgenliği önlemek
için taban sıvası olarak kullanılmıştır. 2015 yılı kazıları ile bitum kalıntılarının
kullanımının sadece Demir Çağı ile sınırlı kalmadığı, Geç Kalkolitik Döneme
kadar indiği anlaşılmıştır. Kuriki Höyük, zengin petrol kaynağının yer aldığı
Raman Dağı’nın hemen batısında ve çok yakın bir konumdadır. Kuriki Höyük sakinleri, petrol ile ilişkili maddeleri, M.Ö. 4. binlerden itibaren temin
etmiş ve günlük hayatının çeşitli bölümlerinde kullanmıştır. Geç Kalkolitik
9

Genç ve diğ. 2015, 462-463, Resim 6.
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Dönemde bitüm, fırınlarda ateşi güçlendirmek amacıyla, Demir Çağında ise
evlerinin tabanında yalıtım malzemesi olarak kullanmış olmalıdır. Kuriki
Höyük’ün yakın çevresinde petrol sızıntı alanları mevcuttur.10 Kuriki Höyük
bitüm kaynağının hangi sızıntı alanından temin edildiği sorusu, çalışmalar
tamamlandığında netleşecektir.11
Geç Kalkolitik Dönemde, Kuzey Mezopotamya’da (Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye, Amuk Ovasına kadar) geniş bir yayılım gösteren bitkisel
katkılı saman yüzlü kaplar,12 Kuriki Höyük için de baskın kap grubunu oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte az sayıda güney karakterli ince elenmiş kum
katkılı kaplar da ele geçirilmiştir. Yaklaşık M.Ö. 3900-3300 yıllarında Geç Kalkolitik 3 ve 4 dönemlerine yerleştirilen Kuriki Höyük’ün ilk yerleşimi, Kuzey
Mezopotamya’nın Yerel Geç Kalkolitik kültürünü yansıtmaktadır. Radyokarbon tarihlemeleri ile de doğrulanan bu dönem, çanak çömlek formları ile de
desteklenmektedir. Örneğin, Geç Kalkolitik 3 Dönem için tipik kap formlarından olan omurgalı pişirme kapları ile çekiç başlı çanaklar, Kuriki Höyük’te
çok sayıda ele geçirilmiştir (Çizim: 2)13 ve bu kaplar, Geç Kalkolitik 4 Döneminde de kullanıma devam etmektedir. Bu dönemde ilk kez görülen çark yapımı mineral katkılı Uruk tipi akıtacak ile çapraz taramalı çizi bezemeli kap
parçaları, Kuriki Höyük kazılarından ele geçirilmiş olmasına rağmen dönemi
için tipik devrik ağızlı kâseler bulunmamıştır.
Geç Kalkolitik 3 Döneminden daha erken bir dönemin varlığına işaret
eden, Ubeyd benzeri boyalı kap parçaları ve alt kısımları tıraşlanmış çanaklar
ele geçmiştir. Sadece birkaç örnekten oluşan Ubeyd gelenekli boyalı parçalar ile düğme biçimli damda mühür, fırın tabanlarından daha alt seviyeden
gelmiştir. Bunlar, Kuriki Höyük’te Yerel Geç Kalkolitik 3’ten daha erken bir
dönemin varlığına işaret etmektedir.
10 Connan ve diğ. 2013, Fig.1, Fig.6.
11 Kuriki Höyük bitüm kaynağının tespiti için çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar, Dicle Üniversitesinden
12 Doç.Dr.Orhan Kavak ve Université Louis Pasteur- Fransa’dan Dr. Jacques Connan tarafından
yürütülmektedir.
13 Braidwood ve Braidwood 1960, 232.; Akkermans-Schwartz 2003,189-190; Mazzoni 2000, 98.
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Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı mimari kalıntıları, höyüğün batı yamacında da açığa çıkartılmıştır. Doğu yamaçta olduğu gibi benzer bir tabakalaşma mevcuttur. Doğu yamacında bulamadığımız ince nitelikte çark yapımı
Erken Tunç Çağı Ninive V benzeri çanak parçaları, batı yamacında çok sayıda
ele geçmiştir. Aynı alanda, Geç Kalkolitik Döneme ait dört mimari evre belirlenmiş olup el yapımı saman yüzlü çanak-çömlek parçaları doğu yamacı
kapları ile aynı özellik göstermektedir.

III. Tabaka (Demir Çağı)
Höyüğün doğu ve batı yamaçlarında çok iyi korunmamış Demir Çağı bulgularına ulaşılmıştır. Atık çukurlarından, ağız kenarı yivli ve boyalı Erken
Demir Çağı kap parçaları, bitum ile sıvalı taban parçalarının yanında, biri
Erken Demir Çağı diğeri Assur kap formuna sahip iki kap ve içinde bitum
kalıntısı bulunan yumurta gövdeli bardak, memecik dipli Assur kadehi (Resim: 7) ve üzerinde ritüel bir konunun işlendiği silindir mühür (Resim: 8) bu
dönemin buluntuları arasındadır.

KURİKİ HÖYÜK 2
Kuriki Höyük 2’deki ilk yerleşim Geç Tunç Çağına kadar inmektedir.
Onun üzerinde Orta/Geç Demir Çağı, Hellenistik ve Parth-Roma Dönemi
kalıntıları vardır.

III. Tabaka (Geç Tunç Çağı)
2012 yılında, Geç Tunç Çağına tarihlenebilecek bazı kaplar ele geçirilmişti. Bu kalıntıların çıktığı yerde daha detaylı çalışma yapılmıştır (Resim: 9). II.
14

tabaka büyük yapısının doğusunda ve onun hemen alt seviyesinde Geç Tunç
Çağı buluntularına ulaşılmıştır. Depolama küplerinden daha alt seviyede bir
adet tandır kalıntısı ile çevresi taşlarla çevrelenmiş silo açığa çıkartılmıştır. Bu
seviyeden sonra herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmamış ancak, bir adet
14 Genç ve diğ. 2014, 295.

284

ip delikli tutamaklı damga mühür, tunç iğne, serpantin keski ve dönemini iyi
yansıtan Nuzi boyalı kap parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 10).
II. Tabaka (Orta Demir/Yeni Assur Dönemi ?)
2010 yılından itibaren Kuriki Höyük’ün doğu bölümünde kazılar yürütülmektedir. 2015 yılında da aynı alanda 8 ayrı plankarede çalışılmıştır. 2014
yılında 26x15m. ölçülerdeki yapı15 2015 yılında 28.5m.x20.6 m. ölçülere ulaşmıştır (Resim: 11). Yapının sadece kuzey dış duvarı korunmuş, diğer yönlerden gerek tarımsal faaliyetler ve gerekse Geç Demir/Hellenistik Dönem silo
ve atık çukurları nedeniyle günümüze ulaşmamıştır. Kuzey dış duvar kalınlığı 2,10 m., iç duvar kalınlığı 1,50 m.dir. Yapı sadece taş temel seviyesinde
korunmuştur. Bazı duvarların üzerinde kerpiç kalıntıların varlığı, duvarların taş temel üzeri kerpiç ile yükseltildiğini göstermektedir. Kapı geçitlerine
ve taban seviyelerine rastlanmamıştır. Bu nedenle yapıyı tarihleyebilecek in
situ buluntu mevcut değildir. Ancak, yapının duvarını kesen silo içinden elde
edilen tohum örneğinin radyo karbon analizi M.Ö. 760-400 tarihlerini vermiş
olup, en azından büyük yapının bu tarihlerden önce terk edilmiş olabileceği
düşünülmektedir.
I. Tabaka (Geç Demir/Hellenistik Dönem)
Aynı alanda, II. tabakanın büyük yapısının üzerinde bazı taş duvar sıraları ortaya çıkartılmıştır. Belli bir plan vermeyen bu duvarlarla ilişkili olarak,
üçgen boya bezemeli testi ve bitüm kalıntıları toplanmıştır. Bitum kalıntıları
Kuriki Höyük 2’de de bulunmuştur.
Nekropol (E Alanı)
Mezarlık alanı, Kuriki 1 höyüğünün güney ve güneybatısında, yaklaşım
60x20m.lik bir alana yayılmıştır (Resim: 2). 2015 yılında, biri batısında diğeri
de doğusunda olmak üzere iki açmada çalışılmıştır. Mezarlığın M.Ö. 760-M.S.
60 yılları aralığında kullanıldığı gömü eşyaları ile de desteklenmektedir. 2015
15 Genç 2016, 171, Resim 9.

285

yılında; üç adet taş sanduka mezar, üç adet basit toprak mezar ve bir adet çukur mezar olmak üzere 7 mezar açığa çıkartılmıştır. Bir mezar dışında mezar
eşyasına rastlanmamıştır. 2009 yılından itibaren açığa çıkartılan mezar sayısı
71, iskelet sayısı 77’yi bulmuştur. Sanduka mezarlardan birinde iki birey gömülmüş, basit toprak mezarlarda da sanduka mezarlarda olduğu gibi benzer
bir yön birliği bulunmaktadır. Hepsinin başları doğu yönündedir. Höyüğün
batı yamacındaki basit toprak mezarda, yetişkin bir bireyin göğsü hizasında,
demir hançer in situ olarak ele geçirilmiştir. Bir adet çukur mezar, nekropolün batısında olup, birey çukurun kenarına hocker pozisyonunda yatırılmıştır.
Nekropolun batı bölümünde yoğun küllü toprak ve çok sayıda hayvan kemik
parçaları toplanmıştır. Kemiklerin bir kısmının yanık olduğu görülmüştür.
Aynı alanda bazı duvar sıraları da vardır. Yanık küllü toprağın ve hayvan
kemiklerinin yoğunlaştığı mezarlığın batı bölümü, defin işlemi sırasında ölü
yemeğinin pişirildiği yer olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, Kuriki Höyük’te 2009-2015 yıllarında yapılan 7 dönem kazı
çalışması sonucunda, Geç Kalkolitik Dönemden Parth-Roma Dönemine kadar, gerek mimarisi ve gerekse küçük buluntuları ile Kuriki Höyük’ün Yukarı
Dicle Bölgesi kültürleri içindeki yerini ortaya koymuştur.
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DOĞANPINAR BARAJI TİLBAŞAR HÖYÜK
2015 YILI KAZISI
Elif GENÇ*
Tenzile UYSAL
Tilbaşar Höyük, Gaziantep İlinin, Oğuzeli İlçesine bağlı Gündoğan mahallesinin (Tilbaşar Köyü) yaklaşık 1 km. kadar güney doğusunda yer almaktadır. Gaziantep il merkezinin kuzey batısından kaynak bulan Sacır Suyu, Oğuzeli Ovası’nı kat edip, höyüğün kuzeyinden geçmekte ve Tilbaşar Ovası’nı
sulayarak güneyde Suriye topraklarında Fırat Nehri’ne dökülmektedir.
Tilbaşar Höyük’te, 1994 yılında Gaziantep Müzesi Müdürlüğü ve Christine Kepinski yönetiminde başlatılan yüzey araştırması ve kazı çalışmaları,
2006 yılına kadar aralıklı olarak devam etmiş1, bu tarihten itibaren kazı çalışmaları durmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan Doğanpınar Barajı etki alanında kalan kültür varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 9 yıl aradan sonra, 2015 yılında kazılara tekrar başlanmıştır.
Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2015 gün ve 165930 sayılı izinleri ve Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü’nün maddi destekleri ile2 Gaziantep Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve bilimsel sorumluluğumda, 15 Eylül–31 Aralık 2015 tarihleri arasında, öğretim üye ve arkeologların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.3
*

1
2
3

Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Balcalı-Adana/TÜRKİYE.
Tenzile UYSAL, Gaziantep Müzesi Müdürü, Zeugma Mozaik Müzesi, Mithat Paşa mahallesi,
Sani Konukoğlu Bulvarı, Gaziantep/TÜRKİYE.
Kepinski-Lecomte-Ergeç 1997, 163; 1999, 241; 2000, 209; 2001, 133; Kepinski-Lecomte 1996, 199;
2002, 23; Kepinski 2004, 467; Kepinski-Bulgan 2007, 733; Kepinski-Önal 2008, 193.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü’ne izin ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Kazıya arkeologlar Birgül Yıldız-Köse, Çağan Köse, Ayşe Arslan, Fatma Kaya, Enes Aydemir,
Nurullah Ceylan, Gülsemin Boğa, Işık Aycin, Mehtah Külahlı ve Fotoğrafçı Dilan Çiçek, Bakanlık temsilcilerimiz Gaziantep Müzesinden Fatma Bulgan, Hülya Kayaöz daha sonra Batman
Müzesi’nden M.Cabir Alper katılmışlardır. Bakanlık temsilcilerimize yardım ve destekleri için
teşekkürlerimizi sunarız.
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Sacır’ın nemli havzalarından biri içinde yer alan Tilbaşar, höyük ve aşağı
şehirleri ile birlikte 56 hektarlık bir alana sahiptir. Aşağı şehirlerin yaklaşık ortasında bulunan höyük, 40 m. yükseklikte ve 6 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Kuzey ve Güney Aşağı Şehir olmak üzere iki aşağı şehri bulunmaktadır.
Kuzey Aşağı Şehir yaklaşık 6-7 m. yükseklikte, Güney Aşağı Şehir 1,5 ile 2 m.
yüksekliktedir (Resim: 1-2). Yüzey araştırmaları, kazılar ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler, yerleşimin Kalkolitik Çağdan (M.Ö. 3400) Orta Tunç
Çağı sonuna kadar (M.Ö.1600) kesintisiz iskân edildiğini, uzun bir aradan
sonra Orta Çağda (M.S.12.-13.yy) tekrar büyük bir kent olarak yerleşildiğini
göstermiştir.4 Kuzey Aşağı Şehir’de yapılan yüzey araştırmalarında Halaf ve
Obeyd boyalı çanak çömlek parçalarına rastlanmış, Akhamenid ve Bizans dönemlerinde sınırlı yerleşim alanlarının varlığı bildirilmiştir.5
Tilbaşar höyüğünün doğusu, Güney Aşağı şehrin doğu bölümünün tamamı, Doğanpınar Barajı su toplama havzası içinde kalmaktadır (Resim: 1). Google haritasında da görüleceği üzere kırmızı çizgilerin arasında kalan bölüm,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sudan etkilenecek alan olarak
belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmalar öncelikli olarak, Güney Aşağı Şehrin
doğu bölümünde başlatılmıştır (Resim: 2-3). Kazı çalışmaları başlamadan
önce höyük ve aşağı şehirlerde biriken atıklar ve yüksekliği insan boyuna
ulaşmış otlar temizlenmiştir. Temizlik sırasında birçok küçük buluntu da ele
geçirilmiştir. Toplam 71 adet sikke Aşağı Şehir güney alanından bulunmuştur
(Resim: 4). Temizlik çalışmalarından sonra üç boyutlu laser tarama ile höyük
ve aşağı şehirlerin topografik haritası çıkartılmıştır.
Güney Aşağı Şehir’in doğu alanında dört ayrı açmada çalışılmıştır (Resim
2-3). Bu alanda, yüzeyin hemen altından Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans)
Dönemi mezarları gelmiştir. Mezarların altından Orta Tunç Çağı II (M.Ö.
1800-1600) ve Erken Tunç Çağı III ve IV (2500-2000) evrelerine ait yerleşim
kalıntıları açığa çıkartılmıştır.

4
5

Kepinski-Bulgan 2007, 734.
Kepinski-Lacomte 1996, 200- 201; Breniquet 1998.

294

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Dönemi Nekropol Alanı (M.S. 5.-7. yy)
Doğu Roma İmparatorluk Dönemine ait mezarların büyük bir kısmı, kuzeydeki Ortaçağ sur duvarı olduğu düşünülen yükseltide, diğer bir kısmı da
buranın yaklaşık 60 m. güney batısındaki düzlük alanda açığa çıkartılmıştır
(Resim: 2). Bir önceki kazı ekibi tarafından “J Alanı” olarak adlandıran açmanın batısında yüzeyin hemen altından basit toprak mezarlar gelmeye başlamıştır. Bu alanda toplam 8 mezar tespit edilmiştir. Doğu batı yönlü yatırılan
bireyler dorsal pozisyonundadır ve eller karın üzerinde birleşmiştir. Mezarların arasında belli bir mesafe bulunmaktadır. İyi korunan iskeletlerin sayısı
azdır, bunların hepsi yetişkin bireylerdir. Mezar buluntusu çok azdır. 8 No.lu
iskeletin biri parmağında diğeri de bacağının üzerinde olmak üzere iki tunç
yüzük ve bir diğerinde demir çiviler bulunmuştur. Açma kenarının düzeltilmesi sırasında kötü durumdaki kemik parçaları arasından boncuk taneleri
ve altın halka küpe ele geçirilmiştir. Ortaçağ sur duvarı olduğu düşünülen
alanda, 10x5 m. ölçülerinde tek açmada çalışılmıştır (Resim: 5). Yüzeyin hemen altından birkaç duvar sırası gelmiş olsa da, bu duvarlar belli bir plan vermemiştir. Taş duvarların alt seviyesine ulaşılması ile birlikte çok sayıda basit
toprak mezar gün yüzüne çıkartılmıştır. Doğu-batı ve kuzeydoğu- güneybatı
yönlü yatırılan bireyler, yan yana ve 5 farklı seviyede gömülmüşlerdir. Üst
üste farklı seviyelerde gömülmüş olmaları, buranın uzun yıllar mezarlık
olarak kullanıldığını göstermektedir. 10x5 m.lik alanda yaklaşık 50 cm. kalınlıktaki toprak dolgudan toplamda 63 insan gömüsüne rastlanmıştır. Farklı seviyelere gömülen bireyler, alt seviyedeki iskeletleri tahrip ederek veya
üzerine gelecek şekilde gömülmüştür. Bunların çoğunluğu yetişkindir ancak
çocuk ve bebek gömüsüne de rastlanmıştır. Mezar buluntuları azdır, daha
çok tunç küpe (Resim: 6) ve yüzük ile çeşitli boylarda demir çiviler bulunmuştur. Demir çiviler, özellikle bireylerin göğsü üstünden veya dizlerine yakın
bir alandan gelmiştir. Mezarlarda bulunan bu tür çiviler, ölünün yatırıldığı
ahşap sanduka için kullanılmış olabileceği gibi, özellikle büyük boyutlu ve
bükülmüş demir çivilerin apotropaik amuletler olarak mezarlara bırakılmış
olabileceği ifade edilmektedir. Kütahya-Aizanoi’de M.S. 2. yy.a tarihlenen horozlu mezarda da benzer demir çivilere rastlanmış, bunlar ahşap sedyelere ait
parçalar olarak yorumlanmıştır.6
6

Özer 2016, 3 Fig.8-9.
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2016 yılı çalışmaları sırasında7, farklı seviyelerdeki mezarlardan iki adet
sikke ele geçirilmiştir. Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümünden Dr. Fatih Erhan bu iki sikke üzerine yaptığı ön değerlendirme sonucunda, alt seviyeden gelen sikkeyi M.S. 5. yy.ın ilk yarısına, üst seviyede bulunan sikkeyi
ise MS 7.yy’ın ilk yarısına tarihlemiştir.8 Önceki dönem kazılarda, höyükte sınırlı alanlarda Bizans Dönemine ait bulguların mevcut olduğu bildirilmiştir.9
Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Döneminde, güney aşağı şehrin doğu
bölümünün, en azından M.S. 5.-7. yy. arasında yaklaşık 200 yıllık bir süre,
halk tarafından kullanılmış bir mezarlık alanı olduğu mevcut verilerle kanıtlanmıştır.

Orta Tunç Çağı (IV. Tabaka)
Nekropol alanının hemen altından, Orta Tunç Çağı tabakası gelmektedir.
Her üç açmada da bu dönem tek evreli olarak tespit edilmiştir. Batı açmasında çok iyi korunmamış birkaç taş temelli duvar sırası ve çocuk mezarları
bu tabakaya aittir. Seramik buluntu çok yoğun değildir. Bunların içinde ağız
kenarı yivlerle belirtilmiş ve gövdesinde dalgalı tarak bezemenin bulunduğu
küp ve çömlek formları en çok görülen formlardır. Bebek ve çocuk mezarları çalışma alanlarının güneyinde toplanmıştır. Aynı alanda farklı seviyelerde
bulunan mezarlar, basit toprak mezarlardır. Hoker pozisyonunda yatırılan
bebek ve çocuk gömülerinde belli bir yön birliği yoktur. Doğu batı yönlü yatırılan çocuğun başının üzerinde bir adet Orta Tunç Çağının tipik kâsesi, sağ
kulak hizasında da bir adet tunç küpe ele geçirilmiştir (Resim: 7). L.48 No.lu
iskeletin batısında iki tane daha çocuk mezarı gelmiştir. L.51 ve L.52 No.lu
iskeletler yan yana yerleştirilmiştir. L.51 No.lu iskeletin ayağının hemen üzerinde yonca ağızlı küçük bir vazo ele geçirilmiştir. Diğer bir mezar da açma
kenarından gelmiştir.

7
8
9

2016 yılı kazısı arazi çalışması 18 Nisan 2016 tarihinde başlatılmıştır.
Kendisine vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Rousset-Ergeç 1999.
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Eski Tunç Çağı (III. Tabaka)
Orta Tunç Çağı’nın hemen altında, kalın bir Eski Tunç Çağı kültür tabakası gelmektedir. Bir üstteki evrenin aksine daha yoğun bir yerleşim izlerine
sahiptir. Bir önceki ekip tarafından kazılan J Alanının doğu ve batısında çalışılmalar yürütülmüştür (Resim: 8). Belli bir plan vermeyen duvar sıraları,
taş döşeli sokak düzenlemesi ve su kanalı, batı açmasında açığa çıkartılmıştır. Taş, kemik ve seramik kırıkları ile sıkılaştırılmış sokak döşemesi, yaklaşık
1-1.50 m. arasında genişliğe sahiptir ve dört yenileme evreli belirlenmiştir.
Kapak taşlarının bir kısmı korunan kanal, taş döşeli sokağın altından geçerek
batıya doğru yönelmektedir. Kanal seviyesi, sokak döşemesinden başlayarak
batıya doğru kademeli olarak alçalmaktadır. Kanal, muhtemelen sokakta biriken yağmur suyunun tahliye için yapılmış olmalıdır. Ele geçirilen çanak çömlek parçaları, Erken Tunç Çağının ikinci yarısının en karakteristik kaplarını
oluşturmaktadır. Bunlar, çok sayıda metalik kap parçaları, yalın basit konik
ve yivli bardak, ince şerit perdahlı çanak ve üçayaklı kap parçaları ile ağızdan
üçgen tutamaklı mutfak kabı parçalarıdır.
Bir diğer kazı alanı, güney aşağı şehri doğu-batı yönden kesen modern
yolun güneyinde ve kazılmamış alandadır. Bu alanda yüzeyden 50 cm. kadar
derinlikte Orta Tunç Çağı çanak çömlek parçaları gelmektedir. Yaklaşık 70-80
cm. derinlikten de Eski Tunç Çağı’nın mimari kalıntılarına ulaşılmıştır (Resim: 9). Plankarenin kuzeybatı bölümünde, taş temelli, dikdörtgen planlı bir
mekân açılmıştır. Kuzeybatı güneydoğu yönlü uzanan mekânın üç yönden
duvarı tespit edilmiştir. Ancak duvarların kazılmayan alana doğru devam
etmesi nedeniyle, birden fazla mekâna sahip bir yapının şimdilik bir odası
açılmış görülmektedir. Doğu ve batı açmalarına göre, daha steril bir Erken
Tunç Çağı tabakası ile karşı karşıya olduğumuzu, gerek iyi korunan duvarlardan ve gerekse taban üstü buluntulardan anlaşılmaktadır. Mekân tabanı
üzerinde kısmen yanmış üç insan iskeleti açığa çıkartılmıştır. L.9 No.lu iskelet, diğer iki iskelete göre daha iyi durumdadır (Resim: 9-10). Vücudunun üst
yarısı sağlam olup sırt üstü yatmış, sol kolu sağ bacağının altında kalmıştır.
Bu yetişkin birey öldüğü şekliyle günümüze ulaşmış gibi görünmekteyse de
vücudun geri kalan parçaları bulunamamıştır. L.16 No.lu ikinci iskelet, L.9
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No.lu iskeletin kuzeyindedir ve sadece kafatası, kol ile bacak kemiğine ait birkaç parça günümüze ulaşmıştır. Yüksek ateşe maruz kalmış kafatası kararmış
ve ezilmiş durumdadır. L.22 No.lu üçüncü kişi her iki iskelet kaldırıldıktan
sonra, bunların altından gelmiştir. Sadece kafatası korunmuştur. Odanın tabanı üzerine çökmüş, dağılmış kısmen yanmış kerpiç döküntünün altında her
üç insan kalıntısı ile birlikte üç adet kap da ele geçirilmiştir. Bunlardan ağzı
yivli vazo L.9 ve L.16 No.lu iskeletlerin ortasından, diğer küçük vazo kerpiç
yığının altından ve derin yivli kâse ise taban üzerinden gelmiştir (Resim: 11).
Yazılı kaynaklarda adı geçen ender yerleşim yerlerden biri olan Tilbaşar
Höyük, bölge arkeolojisi için büyük bir öneme sahiptir. Tilbaşar’da uzun bir
aradan sonra, kazıların tekrar başlatılması bölge halkını da heyecanlandırmıştır. 23 Kasım 2015 tarihinde, Doğanpınar Barajı kurtarma kazılarının tanıtımı
amacıyla Tilbaşar Höyük ve Yenice Höyük kazı ekipleri önemli ziyaretçilerini
ağırlamıştır. Gaziantep İli Vali Yardımcısı Sayın Uğur Aladağ, Oğuzeli İlçesi
Kaymakamı Sayın Yasin Yunak ve eşi Elif Yunak, Oğuzeli Belediye Başkanı Sayın M. Sait Kılıç ve beraberindeki heyet, Gaziantep Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ali Gür ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın
Prof. Dr. Adil Kılıç, İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Ergün Özuslu, Oğuzeli
İlçe Jandarma Komutanı Sayın Gökhan Acehan, Devlet Su İşleri 20 Bölge 202.
Şube Müdürü Sayın Şefik Öztürk ve beraberindekilere Tilbaşar Höyük kazı
alanı gezdirilmiş ve detaylı bilgiler sunulmuştur. Ayrıca Devlet Su İşleri 20.
Bölge eski Müdürü Sayın Mevlüt Aydın’a çalışmaların hızlandırılması için
verdiği destek nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.
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Adem ATALAY

Alabanda Antik Kenti’nde temizlik, koruma ve çevre düzenlemesi ile
önümüzdeki yıllarda yürütülmesi planlanan çalışmaların alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2015 gün ve 124303 sayılı yazısı ile
verilen izin çerçevesinde, Bakanlığımızın verdiği destekle Aydın Müzesi Başkanlığında 05.08.2015-31.08.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Bugün Aydın İli, Çine İlçesi’nin yaklaşık 7 km batısında yer alan antik
kent, Marsyas (Çine) Çayı’nın batısına konumlanmıştır1. Günümüzde Gökbel
*
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G. Hirschfeld, Alabanda. In: Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft
RE. I.1, Sp. 1270, (1893); R. T. Marchese, A Historical of Urban Organization in the Lowe Meander River Valley: Regional Settlement Patterns to the Second Century A.D. (1976) 70-71; G. E.
Bean, Karia (1987) 215; A. A. Tırpan, “Alabanda” VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (1990) s.
171-189, 171; S. Ateşlier, “Alabanda, Karia’nın Mimarlar Kenti” Aydın Kültür ve Turizm Dergisi
(2012).4, s. 78-84, 78; S. Ateşlier, “2011-2012 Yılı Alabanda Kazıları” 35. Kazı Sonuçları Toplantısı,
3. Cilt, s. 482-498. (S. Akkurnaz ile birlikte) (2013), 482; S. Ateşlier “On The Excavations Of The
Zeus Temple Of Alabanda” Anatolia Antiqua XXII, (2014). s. 247-254, 247
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Dağı’nın kuzeyindeki tepelerin eteklerinde kurulan Doğanyurt Köyü, Araphisar Mahallesi içinde bulunan kent2 Strabon’un da belirttiği gibi İç Karia’nın
en önemli kentlerinden biridir3.
Kentin kuruluş efsanesine göre, Karia dilinde “Ala”nın ‘at’, “Banda”nın
‘zafer’ anlamına geldiği belirtilir4. Söylenceye göre; Kral Kar, bir süvari zaferinden sonra oğluna Alabandos, onun için kurduğu kente de Alabanda adını
vermiştir. Alabanda’yı Karia’nın efsanevi kurucusu Kar’ın kurduğu, ismini ise Maiandros’un kızı Kallirroe’den doğan oğlu Alabandos’tan aldığı da
ileri sürülmektedir. Bir başka görüşe göre kent, Karia’lı bir kahraman olan
Euippos’un oğlu Alabandos tarafından kurulmuştur5. Öte yandan Cicero ise
kente adını verenin Tanrı Alabandos olduğunu belirtir6.
Alabanda hakkında en eski bilgiler, Hitit Kralı II. Murşili’nin (M.Ö. 13451315) Ahhiyawa seferi sırasında geçtiği Waliwanda kentinin Alabanda olabileceği savı ile M.Ö. II. bine kadar geri gider7. Herodotos, Pers Kralı Kserkses’ın
M.Ö. 480’deki Yunanistan Seferi sırasında Alabanda Tiranı Aridolis’in tutsak edildiğini ve Pers Kralının Amyntas’a, Alabanda adlı büyük bir Phrygia
kenti bağışladığını belirtilir8. M.Ö. 3. yy.da Karia Federasyonunun bir üyesi
2

3

4
5
6
7

8

H. Edhem Bey “Fouilles d’Alabanda en Carie. Rapport sommaire sur la seconde campagne
(1905)”In: Comptes rendus des seances de I’ Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (1905),
s. 443-459, 444; F. Bağdatlı, Alabanda Apollon İsotimos Tapınağı, Adnan Menderes Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) (2001), 1; E. Yener, “ Alabanda
Antik Kenti Kazı Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 1999” XI. M. K. K. S. (2001). s. 5-16,
5; Ateşlier 2012, 78; Ateşlier 2013, 482; 2014, 247.
Apollonios Malakos, kentin küfelerle yüklü bir eşek görünümünde birleştirilmiş iki tepe üzerinde kurulduğundan bahsederken burada çok sayıda akrep bulunduğundan ötürü kenti alaya alır
ve kentin “akrep küfeleriyle yüklü eşek” olduğunu söyler; Strabon, Geographica, XIV, II, 22, 26;
Bean 1987, 215, 220; C. C. Küçükeren, Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı, Karia
(Karuwa, Karka, Karkişa, Krk) (2007, 124.
Stephanos Byzantios, Ethnika. Alabanda; Tırpan 1990, 171; C. P. Jones, “Epicraphica” Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik (2002) 139, 108-116, 115; Ateşlier 2012, 80; Ateşlier 2013, 482.
Stephanos Byzantios, Alabanda; C. Tümpel, “Alabandos” RE. I.1. (1893), 1271; B. V. Head, Catalogue of the Greek Coins of Caria, Cos, Rhodes, BMC, Vol. 19.(1897), XXVI; P. Wathelet, Dictionnaire des Troyens de L’lliade. Tome I (1988), 542; Ateşlier 2013, 482.
M. T. Cicero De Natura Deorum, 3. 39, 50; Bean 1987, 215; Ateşlier 2013, 484.
J. Garstang “Military Roads in Asia Minor: A Study in Imperial Strategy with a Map” AJA 47.1,
(1943). s. 35-62, 41; J. Garstang – Gurney, O. The Geography of The Hittite Empire (1959), 78-79;
T. R.. “Some Geographic Politic Aspects of Mursilis Arzawan Campaign” Anatolian Studies 24,
(1974) s. 103-116, 107; Küçükeren 2007, 124; Ateşlier 2013, 483.
Herodotos, Historiai, VII, 195.
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olan kent, M.Ö. 3. yy.ın sonlarında Suriye Kralı III. Antiokhos (M.Ö. 223-187)
tarafından Makedonyalı göçmenlerin yerleştirilmesiyle Khrysaor Antiokheia adını almıştır9. Delphi Amphiktyon Meclisi tarafından verilen dokunulmazlık haklarına sahip10 olmasına rağmen, M.Ö. 197 yılında Makedonya
Kralı V. Philippos tarafından saldırıya uğramaktan kurtulamamıştır11. M.Ö.
190’daki Magnesia Savaşı ile Seleukos yönetimi son bulmuş ve ‘Antiokheia’ adı yerini yeniden ‘Alabanda’ya bırakmıştır. Apemeia Antlaşması’yla
(M.Ö. 188) Seleukoslar’ın egemenlik bölgesindeki, Menderes’in güneyinde bulunan Karia ve Lykia’nın Rhodos’un denetimine geçmesiyle birlikte
Alabanda’da Rhodos’un yönetimine girmiş olur12. M.Ö. 81 yılında Lucius
Cornelius Sulla’nın isteğiğiyle Roma senatosu Lagina Hekate Tapınağı’na
ve temenosuna dokunulmazlık hakkı vermiştir. Bu listede Alabanda’nın da
adının geçmesi, M.Ö. 1. yy.ın başlarında Alabanda’nın özgür bir kent olduğunu göstermektedir. Buna karşın M.Ö. 1. yüzyılın ortalarında Anadolu’daki
karışıkları fırsat bilen bankerlerin ağır vergi yükü altında ezilen ve sonunda
M.Ö. 38 yılında Labienus’un acımasız yönetimine karşı ayaklanan şehirlerin
başında Mylasa ve Alabanda vardır. Romalı komutan, Labienus Mylasa ve
Alabanda’ya birer garnizon bırakmıştı, garnizona önce ses çıkarmayan Alabandalılar sonra başkaldırarak Parth askerlerini kılıçtan geçirince, Labienus,
Mylasa ve Alabanda’yı güçlü savunmalarına rağmen ele geçirmeyi başarmış,
Alabanda’ya bağlı kutsal yerleri yağmalamakla kalmamış, kentin mallarına
da el koymuştur.
Roma İmparatorluk Çağında giderek gelişen ve eyaletin ‘conventus’larından (yargı bölgesi) biri haline gelen Alabanda, Roma ile hep iyi ilişkiler
kurmak için çalışmıştı. Bu dönemde kentte Caesar, Roma ve Augustus ile
Alabanda dışında başka hiçbir yerde rastlanmayan Sebastheus tapınımları
(imparatorun sağlığı ve güvenliği) kurulmuştur13. Alabanda’da imparatorluk tapınımına ayrılan tapınaklara karşın kentin neocorus (tapınak koruyu9 Bean 1987, 216; Küçükeren 2007, 124.
10 Polybius, The Histories 5. 79.
11 Head 1897, 26-27; D. Magie, Roman Rules in Asia Minor (1950), 104-105, 109; Tırpan 1990, 171; G.
E. Bean,. Eskiçağ ’da Menderes’in Ötesi (2000), 192; Ateşlier 2013, 486.
12 Bean 1987, 219; Bağdatlı 2001, 7; Ateşlier 2013, 487.
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cusu) sıfatından yoksun olduğu görülmektedir. Roma İmparatorluk Dönemindeki zenginlik, zevk ve eğlenceye olan düşkünlük konusunda Strabon,
Alabanda’nın çok sayıda arp çalan kızlarla dolu, halkı lüks ve sefahat içinde
yaşayan bir yer olduğunu belirtmektedir. Alabanda da sikke basımı kentin ad
değiştirmesinden hemen sonra başlamış ve Augustus Döneminden itibaren
yoğunluk kazanarak Septimius Severus zamanına kadar sürmüştür. Sikkelerde görülen Pegasos betimi kentin kuruluş efsanesiyle bağlantılı olmalıdır.
Alabanda daha sonra Aphrodisias metropolitiğine bağlı bir piskoposluk merkezi olmuştur14.
Alabanda’daki ilk kazı çalışmaları, klasik çağ mezarı, dorik tapınak, batı
tapınak, Apollon Tapınağı ve temenos alanında, 1904-1905 yıllarında Halil
Edhem Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzun bir aranın ardından 1999
yılında kazı çalışmalarına Aydın Müze Müdürlüğü adına Emin Yener tarafından tekrar başlanmıştır. Temizlik, kazı ve çevre düzenleme çalışmaları
şeklinde, ağırlıklı olarak Apollon İsotimos Tapınağı ve tiyatroda çalışılmıştır. Ardından kentteki çalışmalar, Doç. Dr. Suat Ateşlier ve ekibi tarafından
2011-2013 yılları arasında sürdürülmüştür. 2015 yılından itibaren ise Doç.
Dr. Ali Yalçın Tavukçu’nun bilimsel başkanlığındaki bir ekip ile Aydın Müze
Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, Alabanda’nın tarihine ışık
tutmaya devam etmektedir.
Antik kentte bulunan mimari yapılar şu şekildedir (Harita: 1):

ZEUS KHRYSAOREUS TAPINAĞI (?)
Halil Edhem Bey tarafından 1904 yılında yapılan kazıda ortaya çıkarılan
Dor düzenli tapınak15, tiyatronun 200 m. kadar kuzey batısında yapay bir te14 Bean 1987, 220; Bean 2000, 193; V. Sevin Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I (2001), 114.
15 Edhem Bey 1905, 451-453, Fig. 5, Pl. III. Dor tapınağının naosunda, bir yüzünde Apollon başı ve
diğer yüzünde de ΑΛΑΒΑΝΔΕΩΝ lejandı ve bir lirin yer aldığı 56 adet sikke bulunur. Edhem
Bey, bunların İÖ. 280-260 yıllarına tarihlendiklerini belirtir. Edhem Bey, bu sikkeler üzerinde görülen Apollon betiminin, tapınağın Apollon’a adanmış olduğunu gösterdiği düşüncesindedir.
Ayrıca bu yapının bulunduğu terasta Artemis’i simgelediği düşünülen pişmiş toprak bir figürin
de ele geçmiştir. Edhem Bey 1905, 455; 1906, 408.
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ras üzerine inşa edilmiştir16. Karia Bölgesi’ne has mimari özellikler taşıyan,
6x11 sütuna sahip bir pronaos bir de celladan oluşan, opistodomosun bulunmadığı peripteral tapınak inşa tekniği, işçiliği ve ortaya çıkarılan buluntularına
göre M.Ö. 4. yy.ın ortalarından olmalıdır17. Yerel gnays taşından inşa edilen
yapının sütun tamburları ve cella duvarı blokları kireç, kum ve kireç kaymağı karışımından oluşan stucco ile kaplanmıştır. 1905-1906 yıllarında Halil
Edhem Bey’in raporlarında Artemis Tapınağı olarak anılan tapınak, Ateşlier
tarafından Alabanda Zeus Krysaoreus Tapınağı şeklinde isimlendirilmiştir ve
M.Ö. 4. yy. Karia mimarlığı açısından önem arz etmektedir.
Zeus Krysaoreus (?) tapınağında 2015 yılındaki çalışmalara tapınağın güney batı kısmından başlanmıştır. Tapınağın güney, batı ve doğu kısımlarındaki açma kenarlarını düzeltilirken kaldırılan yıkıntı toprak içerisinde etütlük seramik parçaları ele geçirilmiştir. Yüzeydeki bitki örtüsü kaldırılmış ve
temizlenen alanlar fotoğraflanarak çalışmanın her aşaması kayıt altına alınmıştır. Tapınaktaki çalışmalar devam ederken çevrede yapılan gözlemler esnasında tapınağın batısında bulunan toprak yığınının 10 m. kadar batısında
ve tapınak terasının kuzeydeki yamaçta iri taşlardan oluşan mozaik parçaları
olduğu tespit edilmiştir. Mozaik parçalarının ve alanın fotoğrafları çekilerek
çalışmalara son verilmiştir (Resim: 1).

APOLLON İSOTİMOS TAPINAĞI
Mimar Menesthes tarafından Alabanda’da yapılan ve Hermogenes ile başlayan pseudo-dipteros planlı tapınaklar geleneğinde inşa edilen Helenistik Dönemin önemli yapılarından biri olan Apollon Isotimos Tapınağı18 hakkındaki
16 Bean 1987, 225; 2000, 197; Ateşlier 2013, 488.
17 Ateşlier 2012, 84; O. Henry, “A tribute to the Ionian Renaissance” 4 th Century Karia, Defining
a Karian Identtity Under the Hekatomnids Varia Anatolica XXVIII, (2013). s. 81-90, 81-90; L.
Karlsson, “Combining Architectural Orders at Labraunda: A political Statement” 4 the Century
Karia, Defining a Karian IdenttityUnder the Hekatomnids Varia Anatolica XXVIII, (2013), 65-80;
P. Pedersen, “The 4 th century B.C. ‘Ionian Renaissance’ andKarian Identity” 4 th Century Karia,
Defining a Karian Identtity Under the Hekatomnids, Varia Anatolica XXVIII, (2013), s.33-64;
Ateşlier 2014, 253.
18 Edhem Bey’in 20. yüzyılın başlarında yaptığı kazı çalışmaları sırasında İon sütununa ait bir tambur parçası üzerinde bulunan yazıt, tapınağın Apollon İsotimos’a, Tanrılaştırılmış Augustuslar’a
ve halka adandığını bildirmektedir.
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ilk bilgileri Antikçağ mimarlarından olan Vitrivius’dan öğreniyoruz19. Pseudo-dipteros planda ve 8x13 sütun sayısına sahip olan İon düzenli tapınağın
mimarının Hermogenes geleneğinin bir uygulayıcısı olduğu düşünülmektedir20. Batısında bir stoanın bulunduğu tapınak 82.67x119.81 m. ölçülerinde bir
temenos içinde yer alır. Edhem Bey tarafından 1904 ve 1905 yıllarında yapılan
kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tapınak yapısı ve ele geçirilen mimari
parçalar21 üzerinde, yumurta bezeği ve inci dizisiyle sınırlanan alanda, yüksek kabartma olarak Amazonamakhi konusu işlenmiştir. Bizans Döneminde
tahrip edilen yapı 22x35 m. ölçülerinde dört basamaklı bir stylobat üzerinde
yükselir22. 1999 yılında tekrar başlayan çalışmalarda tapınağın temelleri ve
Bizans Döneminde tapınağın üzerine oturan kiliseye ait kalıntılar gün ışığına
çıkarılmıştır23. Tapınağın tarihi konusunda ise tam bir fikir birliği bulunmamaktadır, ancak mimari bezekler ve frizin stiline göre M.Ö. 2. yy.ın 2. yarısına
tarihlenmektedir24.
2015 yılındaki Apollon Tapınağı ve çevresindeki temizlik çalışmaları kuzeydeki açmalarda başlatılmıştır. Bu alandaki temizlik çalışmaları esnasında
düşük kondisyonlu etütlük 2 adet sikke bulunmuş ve kayıt altına alınmıştır.
Söz konusu alandan geçen su borusunun patlaması üzerine çalışmalara ara
verilerek doğuya doğru devam eden duvarın üzerinde temizlik gerçekleştirilmiştir. Tapınağın kuzeybatı tarafında devam eden çalışmalar sırasında temizlik öncesi fotoğrafları çekilen alanın bitki örtüsü temizlenmiş ve zamanla
oluşan yıkıntı toprak atıldıktan sonra Apollon Tapınağı’nda güney batı kenarındaki açmalarda temizlik çalışmasına devam edilmiştir. Önceki yıllarda
19 Vitruvius, The Ten Book On Architecture, 3,2,6.
20 A. Schober, “Des Fries Des Hekateions von Lagina” Istt. Forsch. 2 (1933), 17; H. Weber, “Zum
Apollon Smintheus-Tempel in Der Troas” Ist. Mitt. 16, (1966) s. 100-114, 114; Bağdatlı 2001, 1920, Dn. 86, 196.
21 Edhem Bey, 1905-1906. H. Edhem Bey “Fouilles d’Alabanda. Rapport sommaire sur la seconde
campagne (1906)” In: Comptes rendus des seances de I’ Academie des Inscriptions et BellesLettres, (1906) s. 407-422
22 E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (1987), 476; Bağdatlı 2001, 20; M. Şahin, Anadolu’lu Bir Mimar
Hermogenes (2002), 72-73.
23 Yener 2001, 8, Res. 11-12; E. Yener, “Alabanda Antik Kenti Kazı, Temizlik ve Çevre Düzenleme
Çalışmaları” 12. M. K.K.S. (2002). s. 179-190, 180-181, Çiz. 1, Res. Res. 5-9.
24 Akurgal 1987, 476; N. Koçhan, Helenistik Çağ Anadolu Mimarisinde Lotus-Palmet ve Yumurta
Bezekleri (1995) 22, 58, 60-61, 86, 88, 115, 133; Şahin 2002, 72-73, Çiz. 8, Res. 92-94.
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açılan açmaların kenar kesitleri düzeltilmiş, yağmurun etkisiyle akan toprak
yığınları kaldırılmış ve tapınağın cella kısmındaki bitki örtüsü temizlenmiştir.
Tapınağın cellası, cella duvarı ile pteroma arası ve naos kısmı temizlenerek bu
alandaki çalışmalar fotoğraf çekim işleminin ardından bitirilmiştir (Resim: 2).
AGORA
Alabanda antik kentinin önemli yapılarından bir diğeri agoradır25. İlk olarak 1904 yılında Halil Edhem Bey tarafından kazılan ve kuzeydoğu ve kuzeybatı köşeleri açığa çıkarılan yapının mimarisi hakkında bilgi edinmek amacıyla 2012 yılında Ateşlier ve ekibi tarafından öncelikli olarak yapının genelinde
bitki temizliği yapılmıştır26.
2015 yılında Alabanda agorasının kuzey galerisinde başlatılan temizlik
çalışmaları sırasında açma kenarlarındaki kesitlerin temizlenmesi sırasında
herhangi bir küçük buluntu ele geçmemiştir ve agoradaki çalışmalar fotoğraf
çekiminin ardından sona ermiştir (Resim: 3).
TİYATRO
Alabanda tiyatrosu27, antik kentin kuzeyinde bulunan doğal bir tepenin
güneybatı yamacına konumlandırılmıştır28. Caveasının yarım daireyi aşacak
şekilde olması, tiyatronun Helenistik Dönemde inşa edilip Roma Döneminde
de kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca orkestra ile cavea arasında düzensiz
işçilikle inşa edilen parapet duvarının olması tiyatronun Roma Dönemi’nde
gladyatör dövüşleri, vahşi hayvan mücadeleleri ve su oyunları amacıyla kullanıldığını kanıtlamaktadır29. İma-caveanın ortasında bulunan iki kerkidesin
geç dönemde orkestraya su taşıyan sistemin parçası olarak kanal şekline getirildiği tespit edilmiştir30. İlk caveada toplam altı ikinci caveada on bir ışınsal
25
26
27
28
29

Edhem Bey 1905, 457-458; Bean 2000, 198.
Ateşlier 2013, 490-491.
Edhem Bey 1905, 449, 4. Alabanda. Tiyatro.
Yener 2001, 7, Res. 2-10.
Akurgal 1987, 476; Bağdatlı 2001, 13; Yener 2002, 180; 2005, 110; 2006, 172, Res. 2; Y. Yılmaz
Anadolu Antik Tiyatroları (2009), 40.
30 E. Yener, “Alabanda Antik Kenti Kazı, Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 2005” 15. M.
K.K.S. (2006) s. 171-180, 172-173, Res. 3; Yılmaz 2009, 40.
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yol olması gerekirken bunlardan sekizinin yeri belirgindir31. Oturma sıraları
hariç tiyatronun yapımında taş malzeme olarak yerel granit ve gneiss kullanılmıştır. Bosajlı taş duvar tekniğiyle iki yüksek bir alçak sıra düzenine göre
örülen, özenli işçiliğe sahip granit duvarın her iki ucunda izleyicilerin giriş
ve çıkışı için bırakılmış paradoslar bulunmaktadır32. İlk diazomaya açılan 12
m. uzunluğunda 3m. genişliğinde beşik tonozlu iki vomiforiaya sahip bulunmaktadır33. İki diazoması bulunan tiyatronun ima ve media caveada kesin olmamakla birlikte 19 yada 20 oturma sırası bulunduğu anlaşılmaktadır34. Oturma
sıraları mermerden yapılan tiyatroda orkestranın üzerinde birkaç oturma
basamağı in-situ olarak ele geçirilmiştir35. Gradusların uç kısımları ise aslan
ayağı şeklindedir36. Helenistik Dönemde yapımına başlanan, Efes, Nysa ve
Magnesia tiyatrosu ile benzerlikler taşıyan tiyatro37 Bizans Döneminde büyük
bir tahribata uğramış, gerek oturma sıraları gerekse diğer mimari malzemeler
yakılarak kireç yapılmıştır38.
Sahne binasının duvar ve taşıyıcı elemanlarında alt yapıda kullanılan malzeme granit ve gneiss taşıdır. Taş taban üzerine iki parçadan oluşan sütun
ve başlıklar Dor düzenindedir39. Sahne binasına ait mekânlarda 2003 yılında
yapılan dolgu toprağın temizlenmesi çalışmalarında çok sayıda mermer üst
yapı elemanı parçaları, heykel parçaları ile çok sayıda Roma ve Bizans seramiği de ele geçirilmiştir40.
Orkestra taban seviyesine kadar temizlenmiş, orijinal taban açığa çıkarılmıştır. Orkestra tabanının kiremit renkli bir harç üzerine mermer plakalarla
döşenmiş olduğu, ancak tahrip olan mermer taban döşemelerinden birkaç
31 Yılmaz 2009, 41.
32 Yılmaz 2009, 40-41.
33 Edhem Bey 1905, 449, 1. Alabanda Tiyatro; Yener 2001, 7, Res. 5; 2002, 180, Res. 4; Yılmaz 2009,
41.
34 Yener 2006, 172; Yılmaz 2009, 41.
35 Yener 2002, 180; 2005, 110, Res. 4-6.
36 Bağdatlı 2001, 13; Yener 2001, 7.
37 M. Bieber The History Of The Greek And Roman Theater (1961), Fig. 441; Bağdatlı 2001, 13;
Yener 2001, 7.
38 Yener 2001, 7, Res. 6.
39 Yener 2001, 7, Res. 8; 2013, 489; 2014, 250, Fig. 7.
40 E. Yener, “Alabanda Antik Kenti Kazı, Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları” 14. M. K.K.S.
(2005), s. 109-116, 110; Res. 8-13; 2006, 173, Res. 4-9.
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parçanın in-situ halde korunarak günümüze kadar geldiği görülmüştür. Orkestra tabanında biriken suların dışarı atılmasını sağlayan rigol tespit edilmiştir. Alabanda tiyatrosunun yerinde yapılan ölçümlere göre 6.200 kişilik
kapasitesinin olduğu düşünülmektedir41 (Resim: 4).
Bu alanda çalışmalara başlanmadan önce alanın her yönden fotoğrafları
çekilerek çalışma öncesi tiyatronun durumu kayıt altına alınmıştır. Fotoğraflama işlemi çalışma gününün ilk ve son anlarını görsel olarak kaydetmek için
her gün tekrarlanmıştır. Çalışmalara tiyatronun kuzey tarafında, sahne binasına 9 m. mesafede bulunan, önceki yıllarda kamulaştırılması tamamlanmış,
iki katlı, kesme taş-tuğla ve moloz taş örgülü evin yıkım işlemi ile başlanmıştır. Çalışmalar sırasında tiyatro binasına ait devşirme blok taşlar ayrı bir yere
istiflenerek yıkım işlemi sürdürülmüştür. Diğer hafriyat kalıntıları zeminle
aynı seviyeye gelecek şekilde düzleştirilmiştir. Yıkım sırasında üst kata çıkan
merdiven basamaklarının birinde, Roma Dönemine ait ön yüzünde şua taçlı
imparator büstü, arka yüzünde kartal betimi bulunan düşük kondisyonlu,
bronz bir sikke bulunmuştur. Evin üst katında yürütülen çalışmalarda ise 2
parça halinde mermer sütun altlığına rastlanmıştır. Evin temellerine ulaşıldığında tiyatronun sahne binasına ait kesme taş bloklar tespit edilmiş ve bunlar
traktör yardımıyla çekilerek tel örgünün dışındaki yol kenarına istiflenmiştir.
Tiyatronun sahne binasının kuzey doğusunda bulunan ikinci evin yıkımına başlanmadan önce de her cephesinden ve içinden çekilen fotoğraflarla kayıtları tutulmuştur. Kuzey yönünde iki, güney yönünde tek katlı olarak inşa
edilmiş olan yapının moloz taş tuğla örgülü duvarlara sahip olduğu, yer yer
özellikle köşelerde tiyatroya ait kesme taş blokların devşirme olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Evin içinde bulunan incir ağacı yıkıma engel teşkil
ettiği için kesilerek yıkıma evin tiyatroya bakan güney kısmından başlanmıştır. Evin yıkılma tehlikesinden dolayı çalışmalar dikkatli ve özenli bir şekilde
yürütülmüştür. Evin kuzeye bakan yöndeki duvarının bir kısmı bırakılarak
iç kısımdaki boşluğa hafriyat doldurulmuştur. Bahçenin kuzeybatı kesimine
1,50 m. basit duvar örülerek hafriyatın akması engellenmiştir. Son olarak arta
41 Yılmaz 2009, 41.
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kalan kalıntıların zeminle eşitlenmesi sağlandıktan sonra tiyatronun güneydoğusunda analemna duvarının hemen bitişiğinde bulunan evin yıkım işlemine başlanmıştır. Yıkım sırasında taşların tiyatronun caveasına dökülmemesine
dikkat edilmiş ve çıkan malzeme tiyatro caveasını çevreleyen basit avlu duvarının dışına taşınmıştır. Böylece caveanın daha temiz ve düzenli görülmesi
sağlanmıştır. Buradaki çalışmalar sırasında oldukça korozyona uğramış bir
Osmanlı pulu ve ön yüzünde Roma imparator portresi, arka yüzünde bir tanrıça tasviri bulunan, büyük ölçüde tahrip olmuş bronz bir Roma sikkesi bulunmuştur. Evin yıkım işleminin tamamlanmasının ardından tesviye işlemi
gerçekleştirilmiştir (Resim: 5).
Tiyatronun güney batısında analemna duvarının içine inşa edilmiş olan bir
başka evin hafriyatından çıkan taşlar tiyatronun analemna duvarının arka tarafına, çevreden fark edilmeyecek şekilde bir çukura dökülmüştür. Çalışmalar sırasında, mermerden üzerinde birinde diş sırası diğerinde iç içe geçmiş
niş şeklinde profil bulunan mermer mimari parçalar ve bir yüzünde 3 satır
Latince yazıt, arka yüzünde bir ayak izi büyüklüğünde oygu yer alan bir mermer parça bulunmuştur. Yıkımı tamamlanan evin tesviye çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda tiyatroya ait kesme taş bloklar hafriyat alanından
çıkartılarak ayrı bir alanda istiflenmiştir.
Kaldırılması planlanan son evin de tesviye çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tiyatro ve çevresindeki çalışmalar bitirilerek tiyatronun son hali
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

BOULEUTERİON
Alabanda antik yerleşim alanının en önemli mimari öğelerinden biri olan
Bouleuterion42, bugün tarlaların ortasında dikdörtgen planlı bir yapı olarak
dikkati çekmektedir. Kahverengi taşlardan örülen duvarlarda bir kalın bir
ince taş düzeni uygulanmıştır. 26x36 m.lik ölçüleriyle zamana karşı koyarak
büyük oranda sağlam olarak günümüze gelebilmiş yapılardan biridir43. Bu42 Edhem Bey 1905, 448, 3. Alabanda. Plan; Bean 2000, 196, Res. 44.
43 Akurgal 1987, 475, Şekil 364; Küçükeren 2007, 126.
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gün 9. 15 m. dek yükseldiği görülen güney duvarı üzerinde dört kapı açıklığı
izlenmektedir. Tümüyle toprak altında kalan kapıların üzerinde birer korniş,
kornişlerin üzerinde de pencere dizisi yer almaktadır. Yan duvarların her
ikisinde de oturma sıralarının arkasındaki merdivenlere uzanan birer giriş
kapısı bulunmaktadır. Ön duvardaki dört kapıyla birlikte, doğudaki kapı da
toprak altında kalmıştır. Doğu duvarındaki bloklardan birçoğunun üzerinde
okunan Grek harflerinin usta ya da atölyeye işaret ettiği ya da taşların diziliş
sırasını belirlediği düşünülmektedir44. Daha önce hiç kazı çalışması gerçekleştirilmeyen yapının içine yıkılan duvar örgüsü ve toprak dolgusuna rağmen
arkaya doğru yükselen zemin ve kavisli oturma sıraları fark edilebilir.

HAMAM
Kentin orta yerinde konumlanmış ve yalnızca toprak üzerine yayılmış sütun, duvar kalıntıları aynı zamanda kemerleri ile dikkat çeken yapılardan bir
diğeri hamamdır45. Yapının planı hakkında tam olarak bilgi vermek mümkün
olmasa da geniş kenarlı bir kapı girişi bu büyük yapının belki de bir hamamgymnasium kompleksi olabileceğini düşündürmektedir.

SUR DUVARLARI
Alabanda’nın sur duvarları üç zirveye sahip bir tepenin zirvelerini birbirine bağlayarak yamaçların üzerinden kuzeydeki ovaya hafif bir meyille iner46.
Sur duvarlarının toplam uzunluğu 4,5-5 km.dir. Arazinin topoğrafik yapısı
ile uyum içerisinde olan ve bu nedenle sıklıkla yön değiştirmek zorunda kalan, kademe ve dirsekler oluşturan surlar kentin kuzeyini koruma altına alırlar47. Şehrin güneyindeki surlar kentin kuzeyine oranla daha sağlam olarak
günümüze kadar gelmiştir. Şehrin aşağısını çevreleyen kısımlarda bu dirsek
ve kademeler ortadan kalkmış, düzleşen surlar ise gerek toprak erozyonu ge44
45
46
47

Bean 1987, 223; 2000, 196.
Edhem Bey 1905, 450, 456, Res. 8.
Tırpan 1990, 172, Res. 1; Bean 2000, 194, 195, Res. 28.
Tırpan tarafından bu alanda yapılan çalışmalarda toplam 14 kule tespit edilmiştir.
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rekse ovada yapılan tarım nedeniyle yukarıdaki örnekler kadar şanslı olamamışlardır. Tırpan’a göre bu surlar üç ayrı yapım evresinden sonra günümüze
gelmiştir. Şehrin ilk surları kareye yakın rektogonal, yüzeyi kaba-yonu, bosajlı
taş bloklardan oluşur. Yer yer atkı taşı kullanılarak örülmüş iki duvar arası ise
moloz taşla doldurulmuştur48. Surların ikinci yapım evresinde görülen yapım
tekniği Helenistik kökenli Alabanda tiyatrosunun analemmasında görülenle
aynıdır. Bu nedenle en erken şehrin Roma hakimiyetine girdiği M.Ö. 2. yy.ın
son çeyreğinden sonra olmalıdır. Surlardaki son evre ise Ortaçağdadır. Araziden toplama taşlarla yapılan tamiratlarda ahşap hatıl ve harç izleri görülmektedir. Ateşlier tarafından Bizans (Doğu Roma) surları olarak adlandırılan
kısımda kazı, koruma ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır.
2015 yılındaki Alabanda sur duvarları ve çevresindeki çalışmalar ise daha
önceki yıllarda kazı ve restorasyon yapılmış alanların bitki örtüsünün temizliği ve zamanla açma kenarlarında oluşmuş döküntü toprağın kaldırılması
şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada çalışma alanlarının tamamının fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınmıştır. Bizans surlarının köyün girişinin
kuzeydoğu-güneybatı yönüne konumlandırılan birinci kuleden başlanmış ve
yol kenarları da temizlenmiştir. Ardından ikinci ve üçüncü kule ve çevresi,
son olarak da sur duvarlarının güney kısmından Apollon tapınağı ve kuzeyinde bulunan açmalara kadar olan bölgede daha önceki yıllarda yapılan kazı
açmaları temizlenmiştir (Resim: 6).
Çalışmalar esnasında içleri sarı ve yeşil sırlı birkaç parça etütlük Bizans seramiği ve lacivert renkli cam bir bileziğe ait parçalar, 1 adet etütlük mahiyette
çivi/mıh ele geçirilmiştir. Sur duvarlarının güneyinde kemerli yapının bulunduğu alan ve çevresinde 3 adet etütlük sikke ele geçirilmiştir. Temizlenen
alanların fotoğrafları çekilerek çalışmalara son verilmiştir.
48 Tırpan’a göre surların ilk inşaatı İ.Ö 4. yy.’ın son çeyreğinden olmalıdır. Alabanda antik kentinin kuzeyindeki yamaçlarda görülen ve farklı işçilikler sergileyen sur duvarları 2012 yılındaki
çalışma alanlarından biridir. Ana kentin dış hat savunma sistemi olmayacak kadar uzun olan
sur duvarları gerek farklı tarihlere işaret eden erken işçilikleri, gerekse geniş düzlükleri çevirmesi nedeniyle, M.Ö. 4. yy.’da inşa edilen Alabanda kent surlarından bağımsız kent surlarıdır.
Alabanda’nın 5 km’lik bir alana yayılan işçilik ve örgü tekniğine göre M.Ö. 5. yy’a ve daha erken
dönemlere tarihlenen surlar kimi yerde trapezoidal bloklardan kimi yerde ise poligonal bloklardan örülmüş olup yer yer 2 m. yüksekliğe kadar korunmuştur. Alabanda’dan 200 m. daha
yukarıda yer alan bu surlar farklı dönemlerde örülüp kullanılmıştır ve M. Ö. 4. yy.’dan önceki
Alabanda yerleşimine aittir. Bkz. Ateşlier 2013, 491-493.
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PAYANDALI SARNIÇ (?)
2013 yılında Ateşlier başkanlığında yürütülen jeofizik taramaların ve kazı
çalışmalarının sonucunda bu alanda toplam yedi havuz yapısı, su toplama
ve tahliye sistemlerine ait pişmiş topraktan yapılmış künkler, akıtmalıklar,
“U” biçimli oluk parçaları ele geçmiştir. Ortaya çıkarılan havuz yapıları, künk
sistemleri ve payandalarla güçlendirilmiş duvarlar nedeniyle bir tapınak yapısından ziyade, daha çok su ile alakalı olduğu düşünülmüş ve ‘payandalı
sarnıç’ (?) olarak adlandırılmıştır49. Ancak böyle büyük bir yapının açığa çıkarılan kısımlarıyla henüz kazılmamış olan kısmı düşünüldüğünde bir tanımlama yapmak için henüz erken olduğu kanaati oluşmaktadır.
Payandalı Sarnıç (?) olarak isimlendirilen alandaki 2015 yılı çalışmalarına,
yapı kalıntısını oluşturan tümseğin kuzey tarafından başlanmıştır. Alanın kuzeybatı kısmında, iri kesme taş bloklardan oluşan asıl yapıya farklı bir teknik
uygulanarak moloz taşla geç dönem eklentileri oluşturulduğu anlaşılmıştır.
Bu alandaki açmaların kenar kısımları temizlenmiş ve bitki örtüsü kaldırılmıştır. Daha sonra güneydoğu kısımda daha önceki yıllarda yapılan açmalar temizlenmiş ve zamanla oluşan toprak akmaları kaldırılmıştır. Bu esnada
etütlük nitelikte seramik parçalarına rastlanmıştır. Alanının tamamı ve çevresindeki bitki örtüsü kaldırılmış ve son halinin fotoğraflanmasının ardından
çalışmalara son verilmiştir (Resim: 7).

KLASİK ÇAĞ ODA MEZARI
Klasik Çağ oda mezarı 1904 ve 1905 yıllarında Halil Edhem Bey tarafından yapılan kazılar sırasında açığa çıkarılmıştır. Biri ön biri ana oda olmak
üzere iki odadan oluşan yapının içinde ikişer katlı beş adet kline bulunması
aile mezarı olarak kullanıldığını göstermektedir. Gneiss taşından dikdörtgen
plaka şeklinde olan klineler pseudo-isodomik duvar örgüsü içine yerleştirilmiştir. Yapının tavanı M.Ö. 4. yy. için karakteristik bir tavan örgü sistemi olan iki
aşamalı bindirme tekniği kullanılarak örtülmüştür. Doğu Roma Döneminde
49 S. Ateşlier, T. C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı 2013 Kazı Raporu (2013).
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mezarın üzerine farklı bir yapı inşa edilmiş ve bu geç dönem yapısı mezarın
tavanını adeta bir temel gibi kullanmıştır50. 2015 yılında devam eden çalışmalar sırasında bu alanda açmanın güneydoğu köşesinde geç dönemde yapılan
büyük bir salona ait taban mozaiği dikkati çekmiştir.
Klasik Çağ oda mezarında 2015 yılındaki çalışmalara ilk olarak fotoğraf
çekimi ve ardından temizlik çalışmasına başlanmıştır. Açmanın güneydoğu
köşesinde sonraki dönemde (Roma Dönemi) yapılan büyük bir salona ait
taban mozaiği gözlenmiştir. Beyaz, kırmızı ve gri (açık mavi) renkli iri tesseralardan oluşan bu mozaiğin karelerden oluşan geometrik desenli olduğu
görülmüştür. Aynı zamanda mezar odasının kapısının önüne denk gelecek
şekilde dört farklı yöne yerleştirilmiş su künkleri görülmüş ve bu alanlarda
temizlenmiştir. Son olarak mezar odasının içi temizlenerek buradaki çalışmalar fotoğraf çekiminden sonra bitirilmiştir (Resim: 8).

NEKROPOL
Kentin dört tarafını çeviren nekropol alanlarında detaylı incelemelerden
sonra yaklaşık olarak 500 lahdin varlığı saptanmıştır51. Kentin imarında kullanılan yerel gneiss bloklardan yapılmış lahitler yoğun bir şekilde toprak üzerinde gözle görülmektedir. Dikdörtgen bir sandıktan oluşan ve düz granit bir
blokla örtülen bu mezarlardan bazılarının üzerinde Alabanda’nın sosyo-ekonomik yaşantısına ışık tutacak nitelikte mesleki ve ticari ünvanlardan oluşan
yazıtlar bulunmaktadır52. Kentin güney nekropolünde yürütülen çalışmalarda, Araphisar Mahallesi ile Dereköy Köyü arasında kalan ve yöre halkının
“Kuzgun Yuvası” dediği mevkide, Klasik Döneme ait mezarlar tespit edilmiştir53.
50
51
52
53

Ateşlier 2012, 82, 84
Ateşlier 2013, 492
Bean 1987, 226; 2000, 199; Küçükeren 2007, 128
Ateşlier’e göre Alabanda yakınlarında bulunan eski adı Ancın bugün Sağlık Köy olarak bilinen
yer Alabanda’nın Klasik Dönem nekropolü olmalıdır. G. Cousin. “Voyage en Carie” BCH, 24,
(1900), s. 24-69, 26-27; A. Laumonier, “Archéologie Carienne” BCH 60, (1936) s. 286-335, 300302; O. Henry- A. I. Sundström, “The Story of a Tomb at Alabanda” Labraunda at Karia, (2011).
s. 177-198, 179, Dn. 20; Ateşlier 2013, 482.
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SU KEMERİ
Kentin güneyinde, Kemer Deresi üzerinde bir su kemeri bulunmaktadır54.
Roma stilinde olan yapının su kanalını içeren üst kısmı yıkılmıştır. Bu yapı
ile Marsyas’ın 19 km. güneyinden geçen İnce Kemer Köprüsü55 arasında bir
bağlantı olduğunu bilinmektedir56. Köprü kemerlerinin daha büyük olmasına
karşın, yapılar arasında benzerlikler bulunmaktadır.

ALABANDA’DA 2015 SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER ÇALIŞMALAR Antik kentte daha önceki yıllarda yapılan kazı alanlarındaki temizlik
çalışmaları sırasında ele geçirilen seramik parçalarının çizimi ve fotoğraf çekimleri gibi işlemler kazı evinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında
bulunan, 39x31x8.5 cm. ölçülerinde üzerinde girland motifi olan ve iki satır
halinde “AIPETEOIPAPOD-YINKHFOPOY[KAL.]” yazıt bulunan osthothek
parçası (Resim: 9 a) köy içerisindeki bir evin temel seviyesindeki avlu duvarında bulunan 35 cm. yüksekliğe sahip 29 cm. çapında mermer bir Korinth
başlığı ile 36 cm. boyunda 20 cm. yüksekliğe sahip üzeri “APIΣTO” yazıtlı bir
başka parçanın (Resim: 9 b) fotoğrafları çekilmiştir. 30x28 cm. ölçülerinde havuz akıtacağı, tiyatro da ele geçirilen, 28.5x19x10 cm. ölçülerinde ön yüzünde
elips şekilli bir çukur, arka yüzünde “X[A]PE-REPLR-KLEPI-ONOY” yazıt
bulunan dikdörtgen şekilli mermer bir parça (Resim: 9 c) ve tiyatro caveasının
içindeki evin yıkımı sonrasında ele geçirilen 39x30x19 cm. ölçülerinde bir güneş saati de fotoğraflanarak (Resim: 10) kayıt altına alınmıştır.
Ayrıca çalışmalar esnasında ele geçirilen çeşitli dönemlere ait seramik parçaları ve cam eserlerin fotoğrafları çekilmiştir (Resim: 11). 2015 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda 1 adet Osmanlı pulu, 7 adet etütlük nitelikte düşük
54 Edhem Bey 1905, 444; Bean 1987, 224, Res. 45; 2000, 196, Res. 45; Küçükeren 2007, 126; Res. 115
55 Bean 1987, 224, Res. 54; 2000, 196-197, Res. 54
56 V. Utku - M. Haşal, Alabanda ve Gerga Tarihi Su İletim Sistemleri (Historical Water Conveyance System of Alabanda and Gerga), Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Hidroloji
ve Su Yapıları Diploma Çalışması (1978); Ü. Öziş, Su Mühendisliği Tarihi Açısından Anadolu’daki Eski Su Yapıları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (1986), 45-54; Ü. Öziş, Çağlar Boyunca
Anadolu’da Su Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
(1995), 27.
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kondisyonlu sikke ve kentin batı nekropol alanında ele geçirilen 1 adet Crispina (Commodus’un Karısı M.S. 164-180) sikkesinin resimleri çekilerek kayıt
altına alınarak 2015 yılı çalışmaları sonlandırılmıştır (Resim: 12).
KENT TOPOĞRAFYASINDA YENİ GÖZLEMLER
Dionysos Tapınağı:Tiyatro caveasının doğusunda bulunan bir evin avlusunda, ahır yapımında kullanılmış ve çevrede bahçe duvarı olarak işlev verilmiş
52 adet Dor sütun tamburu tespit edilmiştir. Söz konusu avlunun hemen kuzeyinde orijinal duvar kalıntıları in-situ halde görülebilen bir yapı kalıntısı
tespit edilmiştir. Tiyatro ile ilişkisi bakımından bir Dionysos Tapınağı olabileceği değerlendirilen kalıntıların mahiyetinin tam olarak anlaşılabilmesi için
söz konusu alandaki üç evin acilen kamulaştırılması ve bu alanın kazılması
gerekmektedir (Resim: 13).
Nymphaeum: Alabanda Antik Kenti 2015 yılı çalışmaları sırasında tespit
edilen bir başka yapı, yedi payanda çıkıntısı ve altı girintiden oluşan üst tarafı sima parçaları ile sonlandırılmış Nymphaeum olmuştur57. Kuzey yöndeki
erozyon sebebiyle temel seviyelerinin alt kısmına kadar açığa çıkmış durumdaki yapının sularını köy içerisinden geçen, dereye ulaştıran geniş bir kanal,
tiyatro caveası ve sahne binasını çevrelemektedir. Kış aylarında nişlerinden en
sağdakinin içinde suyunun aktığı ifade edilen Nymphaeum, kente su sağlayan,
Gerga kentinden geldiği bilinen ve yörede İnce Kemer olarak bilinen suyolları
sistemiyle de ilişkilidir58. Söz konusu yapıya ilişkin yeni şeyler söyleyebilmek
ancak kazılar yapıldıktan sonra mümkün olabilecektir (Resim: 14 a).
Stadion: Alabanda antik kentinde yapılan araştırma gezileri sırasında rastladığımız bir başka anıtsal yapı ise stadiondur. Bu bölgedeki arazi formuna
bakıldığında yarım daire biçimindeki dönüş yeri batıda olacak şekilde, dar
uzun bir tarla görüntüsü veren yapı doğuda kent surlarına bitişmektedir.
Arazinin yapısından dolayı sadece güney ve batı yanında oturma sıralarına
sahip olduğu izlenimi veren stadionun da kazılar sonrası kesin bilgiler vereceği açıktır (Resim: 14 b).
57 Edhem Bey 1905, 451-453.
58 Utku-Haşal 1978; Öziş 1987, 45-54; Öziş 1995, 27.
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Anıt Mezar (Columbarium): Bu yılki çalışmalarımız sırasında yaptığımız
bir diğer tespit, antik kentin güneyinde yer alan ve yayınlarda şapel olarak
tanıtılan yapının aslında bir şapel olmayıp -şapel olabilmesi için ölçüleri çok
küçüktür- bir anıt mezar olduğudur. Aynı yamaçta başka anıt mezarlar daha
olduğu temel izlerinden anlaşılmıştır. Bu anıt mezarlardan başka giriş kapısı
dışarıdan fark edilebilen bir kaya mezarı ve kayalara oyulmuş lahit mezarlar
da bu bölgenin kentin güney nekropolü olduğunu kanıtlamaktadır. Güney
nekropolüne ilişkin daha kesin verilerin elde edilmesi yapılacak kazılara bağlıdır (Resim: 14 c).
Kilise / Şapel (?): Antik kentin kuzeyinde bouleuterionun doğusunda yer
alan ve 8 m. çapındaki apsisiyle yüzeyden görülebilen temeller de olasılıkla
bir kiliseye (?) aittir. Ancak sadece bir dairesel yapıdan yola çıkarak yapıya
kimlik vermek oldukça güçtür. Şurası açıktır ki bu yapıyı adlandırmak da
ancak uzun yıllar kazı yapıldıktan sonra mümkün olabilecektir (Resim: 14 d).
Kazı Evi Çalışmaları: Kazı evinde çalışmalara başlanmadan önce mevcut
durum fotoğraflar çekilerek kayıt altına alınmıştır. Kazı evinde yapılan ilk
çalışmalar; çevre düzenlemesi, genel temizlik, kullanılabilir malzemelerin
tespiti ve ayıklanması, eksiklerin listelenmesi şeklinde olmuştur. Yatakhane
olarak kullanılan konteynerler temizlenmiş ve yeni alınan ranza, yatak, nevresim, yastık ve dolaplar yerleştirilerek düzenlenmiştir. Her konteyner için
birer vantilatör ile sıcağa karşı önlem alınmıştır. Konteynerlerin temizlenmesi
ve yaşanabilir hale getirilmesinin ardından mutfak temizlenmiş, kullanılacak
durumda olan malzemeler ayrılmış, eksik olan buzdolabı, fırın, tüp, çamaşır
makinesi ve tabldotlar temin edilmiştir. Lavabo ve duşların bulunduğu konteynerlerin muslukları ve parçalanmış haldeki gider boruları yenilenerek duş
ve lavabolar kullanılır hale getirilmiştir. Tescilli taşınmaz durumundaki eski
köy evinin alt katındaki oda çalışma salonu şeklinde düzenlenmiştir. Yapılan
çalışmalar aşama aşama fotoğraflanarak kazı evinin son hali belgelenmiştir.
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Harita: 1

Resim 1: Zeus Krysaoreus Tapınağı güneyden.
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Resim 2: Apollon Isotimos Tapınağı.

Resim 3: Agora.
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Resim 4: Tiyatro genel görünüm.

Resim 5: Tiyatro çevresinde kamulaştırılıp yıkılan evler.
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Resim 6: Bizans surları.

Resim 7: Payandalı sarnıç.

Resim 8: Klasik Çağ oda mezarı.
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Resim 9: Yazıtlar.

Resim 10: Güneş saati.
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Resim 11: Seramik ve cam parçaları.

Resim 12: Sikkeler.
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Resim 13: Dionysos tapınağı.

Resim 14: a) Nymphaeum b) Stadion c) Anıt Mezar (Columbarium) d) Kilise Şapel.
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MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ KAZISI
2015 SEZONU ÇALIŞMALARI
Göksel SAZCI*
Meral BAŞARAN MUTLU
Maydos Kilisetepe Höyüğü’ndeki arkeolojik çalışmalar 25.06.2015 tarihinde başlayıp, 10.08.2015 tarihinde sona erdirilmiştir1. Çalışmalar ev ve arazi
grubu olmak üzere iki grup halinde sürdürülmüş ve arkeolojik çalışmalara
paralel olarak kazı evi ve çevresinin iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
ARAZİ ÇALIŞMALARI
Arazi çalışmalarına önceki yıllarda açılan D3.4, D4.3, D4.4 ve C6.2 karelerinde devam edilmiştir (Plan: 1).
D3.4 Karesindeki Çalışmalar: 2014 kazıları neticesinde D3.4 karesinde Orta
(VI. Tabaka) ve Son Tunç Çağına (V. Tabaka) ait kalıntılara ulaşılmıştı. 2015
kazı çalışmalarında ise Son Tunç Çağına ait çukurlar kazılmış ancak çalışmalarının yoğunluğu Orta Tunç Çağı buluntuları üzerinde olmuştur.
*

1

Doç. Dr. Göksel SAZCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Meral BAŞARAN MUTLU, M. A., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarına 2015 yılında Doç. Dr. Göksel Sazcı (Kazı Başkanı), Yrd.
Doç. Dr. Derya Yılmaz (Kazı Başkanı Yardımcısı), Devrim Çalış Sazcı, M.A. (Seramik Bahçesi ve
Ev Grubu sorumlusu), Yrd. Doç. Dr. Dr. Can Yümni Gündem (Arkeozooloji), Dr. Oğuz Koçyiğit, Araş. Gör. Meral Mutlu, M. A., Gürkan Çağan (Restoratör), Selçuk Kalfa (Fotoğrafçı), Yüksek
Lisans öğrencileri Mürsel Seçmen, Canan Özbaş, Sinem Girgin, Engin Dirik, Seray Güvener,
Deniz Rotärmel, Lisans öğrencileri Mustafa Can Baştopuz, Aylin Badem, Gözde Özge Şengüler,
Ebru Günaydın, Umut Yürük, Abdussamet Kılıç, Betül Saraçoğlu, Emine Şanslı, Sude Bayraktaroğlu ekip üyesi olarak katılmışlardır. Kazımıza Bakanlık temsilcisi olarak Çanakkale Arkeoloji
Müzesi arkeologlarından Sn. Özgür Çavga eşlik etmiştir.
Desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’ne, Çanakkale Valisi Sn. Ahmet Çınar Bey’e, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Kemal Dokuz Bey’e, Eceabat Belediye Başkanı Sn. Adem Ejder Bey’e, Çanakkale Arkeoloji
Müzesi Müdiresi Sn. Sevim Tunçdemir’e, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.ye ve Sn. Ömer Gençtürk
Bey’e Maydos Kilisetepe Höyüğü Kazısı Ekibi olarak çok teşekkür ederiz.
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2014 Yılı kazı çalışmaları sonucunda VI. tabakaya ait dört tane duvar kalıntısı (duvarlar 54, 73, 77 ve 78, Resim: 1) ve ayrıca açmanın güneydoğu köşesinde, 54 numaralı duvarın doğusunda bir ocak yeri açığa çıkarılmıştı. 2015
kazı sezonunda VI. tabaka ile ilgili kazı çalışmalarına söz konusu ocağın kaldırılması ile başlanmış ve kaldırılan ocağın altında dağınık halde insan kemiği
parçalarına rastlanılmıştır (Resim: 2a- b). Ayrıca bu alanda ele geçirilen iki buluntu ise dikkat çekici olmuştur. Bunlardan biri, benzerlerine Troia VI yerleşmesi ve Beşik Yassıtepe Mezarlığı’nda rastlanılan kylix formundaki bir kaptır
ve kırık halde bulunmuştur (Resim: 2d). Troas Bölgesi’nde, Troia ve Beşik
Yassıtepe yerleşmelerinin Orta ve Son Tunç Çağına tarihlenen mezarlarında
da tespit edildiği gibi, ölülerin yanına defin merasiminin bir öğesi olarak kylix
bırakılması bilinen bir gelenektir (Korfmann 1990, 72-73; Basedow 2000, 151156). Diğer mezar hediyesi olabilecek buluntu ise bir kurşun halkadır (Resim:
2c). Muhtemelen burada var olan bir mezar daha sonra yerleşim aktiviteleri
tarafından tahribata uğramıştır. D3.4 karesinde daha sonra yürütülen çalışmalar Orta Tunç Çağı yerleşimini anlamaya yönelik olarak devam etmiştir.
Bu doğrultuda önceki sezonlarda tespit edilen duvar kalıntıların devamları
ve birbirleri ile olan ilişkileri hakkında büyük ölçüde bilgi edinilmiştir.
Açmanın batı kısmında, D3.3 karesi sınırında, bir kısmı önceki kazı sezonlarında açılan 14 numaralı duvarın devamı ortaya çıkartılmıştır (Plan: 2,
Resim: 3). Bu duvar, VI. tabakanın savunma duvarı olarak yorumlanan 15
numaralı kalın duvara paralel uzanarak bu alanda dar ve uzun planlı bir oda
oluşturur. Bu iki duvar arasında 2011 sezonunda in situ olarak ele geçirilen
depolama kabı da (Sazcı 2013: 48) göz önünde bulundurulduğunda bu odanın
depolama amacı ile kullanıldığı düşünülmektedir. Söz konusu 14 numaralı
duvarın doğu yönüne doğru yatmış olduğu ve orta kısmının V. Tabakadan
açılan çukur tarafından tahrip edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca duvarın doğusundaki alanda da yine in situ kaplar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Açmanın
batı kısmında yapılan araştırmalarda ayrıca 14 numaralı duvara dik biçimde
giden tahrip edilmiş bir duvar kalıntısı, duvar 85, ortaya çıkartılmıştır. Bu
duvar aynı zamanda 54 numaralı duvarın batı kısmındaki alanı ikiye bölerek
iki ayrı mekân oluşturmaktadır (Plan: 2).
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54 numaralı duvarın kuzeydoğusunda yapılan kazılarda, 54 numaralı duvara bitişik inşa edilmiş, zemini yassı taşlarla döşeli bir silo yeri tespit edilmiştir (Resim: 3). Kaldırılan ocak ile bu silo tabanı açmanın doğusunda farklı bir mekânın varlığına işaret etmektedir. Bu mekân güneyde 73 numaralı
duvar ile sınırlandırılmakla beraber kuzeyinde herhangi bir duvara henüz
rastlanılmamıştır.
54 numaralı duvarın batısında yer alan bir başka mekânın güneyinde yer
alan 85 numaralı duvar kısmen açığa çıkarılmış, batısında yer alan 14 numaralı duvarın ise kuzey tarafta tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Mekânın içinde
78 numaralı duvara paralel uzanan ince bir kerpiç duvar, duvar 85, tespit
edilmiştir. Bu kerpiç duvar mekânı iki bölüme ayırmaktadır. 54 numaralı
duvar ile köşe yaparak birleşen 78 numaralı duvar, mekânın kuzey sınırını
oluşturur. Bu duvarın etrafında yürütülen çalışmalarda batı tarafının tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Söz konusu duvarın kuzeyinde ise bir çukur içerisine istiflenmiş ton/orkinos balığına ait kılçıklar bulunmuştur (Resim: 5).
Bu tabakadan itibaren yerleşimde balıkçılık alanında uzmanlaşmanın geliştiği gözlemlenir. Bilindiği üzere ton/orkinos türü balıkları olta ile yakalamak
güçtür. Ton/orkinos balığı sürüleri muhtemelen hemen Maydos Kilisetepe
Höyüğü’nün kuzeyinde yer alan ve sığ olan Kilye Koyu’na sürüklenip avlanmışlardır.
Söz konusu mekân içinde henüz taban seviyesine inilmemiş olmakla birlikte yangın geçirdiği tespit edilmiştir.
Bugüne kadar yalnızca D3.4 karesinde tespit edilen VI. tabakanın henüz
en erken ulaşılmamıştır. Ancak bu tabakaya ait yapıların höyüğün kuzeybatı yamacı kenarındaki savunma duvarına bitişik nizamda, dikdörtgen planlı,
taş temel üzerine kerpiç duvarlı inşa edildiği ve bu mekânların duvarları ortak kullandığı sonucuna varılmıştır.
D3.4 karesinde bu sezon gerçekleştirilen Son Tunç Çağı tabakasına ait çalışmalar ise 2014 sezonunda tespit edilen, etrafı kalın bir kil tabakasıyla kaplı
çukurların (Resim: 7) kazılarının tamamlanmasından ve açmanın kuzeydoğu
köşesinde, D3.2 karesi ile sınır oluşturduğu alanda yeni bir kil sıvalı çukur
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daha tespit edilip, bu çukurun da kazılmasından ibarettir (Resim: 7- 8). Söz
konusu bu çukurların, Son Tunç Çağı tabakasının (tabaka V) ilk evresine ait
olduğu ve bu dönemde yerleşimin bu alanının işlik alanı olarak kullanıldığı
anlaşılmıştır.
D3.4 Karesinde yapılan kazılarda çok sayıda kemik alet ve ağırşak ele geçirilmiş, ayrıca yine Balkanlarda benzerlerine rastlanılan ve üzerlerinde kilim,
spiral ve ters üçgenler bulunan seramik örnekleri bulunmuştur (Resim: 6a-c).
İlginç olan bir başka buluntu taş döşeli silo üzerinde ele geçen ve üzerinde
rölyef olan bir kerpiç parçasıdır (Resim: 6d). V. tabakanın bir özelliği olan rölyefli kerpiç uygulamasını artık VI. tabakaya kadar geri çekmek mümkündür.
D4.3 ve D4.4 Karesindeki Çalışmalar: D4.3 ve D4.4 karesindeki 2015 sezonu çalışmaları, önceki sezonlarda tespit edilen ve tüm belgeleme işlemleri
tamamlanan megaron yapısını kaldırarak hem bu yapının inşa tekniği hakkında bilgi edinmek, hem de megaronun altında yer alan Son Tunç Çağına ait
mekânların devamlarını, kullanım amaçlarını ve bu tabakanın yapım evrelerini ortaya çıkarmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir (Plan: 2, Resim: 9).
D4.3 karesinde megarona ait 9 ve 42 numaralı duvarların oluşturduğu köşede
bulunan ocak ile 42 numaralı ara duvar; D4.4 karesinde 43 numaralı ara duvar, 61 numaralı ön duvar ile 41 numaralı megaronun yan duvarı kaldırılmıştır. Megaronun ön odasından kaldırılan ocak ile aynı tabakaya ait 2013 yılında
kaldırılan ocağın aynı yapım tekniğine sahip olduğu bu çalışma ile kanıtlanmıştır2. Zaman darlığı yüzünden megaronun 9 numaralı yan duvarı kaldırma
işlemi tamamlanamamış, bu çalışma bir sonraki sezona bırakılmıştır. Megaronun ait olduğu tabaka ile ilgili olarak, 2013 sezonu raporunda Balkan kavimleri göçleri dönemine tarihlendirilmesi gerektiği düşüncesine ek olarak yine
aynı raporda dile getirilen yapı tekniği ve mimari planının Balkan kavimlerinin mimarisinden farklı olması ve altındaki Son Tunç Çağı yapılarıyla benzerlik göstermesi ve ayrıca 2015 yılında elde ettiğimiz C 14 sonuçlarına göre
megaronun hemen altındaki evrenin M.Ö. (%95) 1340- 1305 yıllarına tarihlenmesi de göz önüne alındığında megaronun V. tabaka dahilinde değerlendiril2

Ocağın yapım tekniği için bakınız Sazcı,2014: 324.
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mesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu yeni düşünceye göre megaron, Troia VIIa tabakasına çağdaş bir zamanda inşa edilmiş fakat daha sonra Balkan
kavimleri saldırısına maruz kalmıştır. Bu saldırıdan kurtulan yerel halk ise
yeni gelen idari sınıfla birlikte yaşamaya devam etmiş olmalıdır. Devam eden
seramik çalışmalarının bu düşünceyi doğrulayacağı kanısındayız.
D4.4 karesinde kaldırılan 41 numaralı duvarın kuzeybatı kısmında ve
hemen altından 12 numaralı duvara bitişik ve belki de üzerine inşa edilmiş
kalınca bir duvar, duvar 86, ortaya çıkartılmıştır. Fonksiyonunu tam belirleyemediğimiz duvarın araştırılmasına önümüzdeki kazı sezonunda devam
edilecektir. Açmanın kuzeybatı kısmında Son Tunç Çağına ait dolgu 12 numaralı duvarın güneyinde bulunan taban seviyesine kadar kazılmıştır. Ulaşılan bu en alt seviye rölyeflerin ele geçtiği evredir. Son Tunç Çağının aynı
evresine ait başka bir mekân duvarının, duvar 11, doğu uzantısı D4.3 ve D4.4
karelerinde tespit edilmiştir. Birbirine paralel uzanan 11 ve 12 numaralı duvarların arasında kalan alanın doğu tarafında bir duvar tespit edilememiş,
dolayısıyla şu an için bu alanın bir avlu olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 11 numaralı duvarın doğu ucuna kabaca kuzey-güney yönünde uzanan bir başka duvarın, duvar 83, eklendiği ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar D4.4
karesinin güneybatısında açılan bir çukur yüzünden tahrip olmuştur. Çukur
önümüzdeki sezon kazılarak hangi döneme ait olduğu ortaya çıkarılacaktır.
Tahrip olmasına rağmen, bu duvar sayesinde söz konusu mekânın planı hakkında bilgi edinmek mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki sezonda, yukarıda
bahsi geçen 9 numaralı duvarın kaldırılmasının ardından mekân içi dolgunun
kazılması hedeflenmektedir. Ayrıca 83 numaralı duvarın güneyinde taştan
bir boncuk ile batısındaki duvar döküntüleri arasında üzerinde dalga meanderinin bulunduğu pişmiş topraktan bir aplikasyon parçası ele geçirilmiştir
(Resim: 10a-b). Yine bu tabakada ele geçirilen bir başka ilginç buluntu da işlenmiş bir kemik buluntudur (Resim: 11). Bir kuşa ait ulna kemiği olduğu
anlaşılan3 kemiğin İki ucu kesilmiştir ve üzerinde yakma izleri tespit edilmiştir. Çok ince ve kırılgan olan kemiğin üzerindeki yakma izleri delik açmaya
yöneliktir. Bu haliyle flüt olma olasılığı yüksektir.
3

Arkeozoolog Yrd. Doç. Dr. CanYümni Gündem tarafından tespiti yapılmıştır.
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C6.2 Karesindeki Çalışmalar: Höyüğün batı kısmında tahribat nedeniyle oluşan profilde savunma sistemleri ile ilgili olduğu düşünülen kalın duvarlar
gözlemlenmektedir. Bu duvarların fonksiyonlarını anlayabilmek için 2014
kazı sezonunda C6.2 karesinde bir sondaj açılmış, ancak açılan alan üzerinde biriken yoğun döküntü toprağın tasfiyesi zaman aldığından hedeflenen
tabakalara geçen sezon ulaşılamamıştır. Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda
alanın orta kısmında kuzey-güney doğrultulu iki evreli, taşlarının büyük bir
kısmı doğu yönüne doğru yıkılmış, kuzey kısmı ise tahribata uğramış kalın
bir duvar kalıntısına rastlanılmış (duvar No. 82, Resim: 12) ve seramik analizleri sonucu bu duvarın Son Tunç Çağında inşa edildiği anlaşılmıştır. Maydos
Kilisetepe Höyüğü stratigrafisinde bu dönem V. tabakaya denk gelmektedir.
Duvarın doğu kısmında kalan alanın tahrip edilmemiş tabakalar barındırdığı, batı kısmında ise dolgu toprağının devam ettiği gözlemlenmiştir. Duvarın
doğu kısmındaki Son Tunç Çağı dolgusu içerisinde, küllü bir alanda, metal
eritme işleminde kullanılan bir de üfleç bulunmuştur (Resim: 13c). Metal eritme gibi ateşin yoğun kullanıldığı işlikler genelde yerleşim bölgesinin dışında,
açık alanda, sura yakın veya dışında kalan kısımlarda oluşturulur. Dolayısıyla bu buluntu söz konusu alanın savunma duvarlarına yakın bir bölgede
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Alanda ayrıca yerleşmenin Balkanlarla ilişkisini gösteren, üzeri kilim motifli seramik örneklerine de rastlanılmıştır (Resim: 12 a-b). Bunun yanı sıra üzerinde sıra dışı semboller bulunan
bir ağırşak ta dikkat çekicidir (Resim: 12d- e).
Bu duvarın üzerinde Bizans Döneminde kullanıldığı anlaşılan kuzey- güney doğrultulu bir taş birikintisi tespit edilmiştir. Son Tunç Çağı duvarının
Bizans Döneminde de görünür olduğu ve üstüne ilave yapılarak kullanıldığı
sonucuna varılmıştır. Ancak höyük yamacında bulunması sebebiyle üst kısımları yoğun biçimde tahribata maruz kalmıştır. Ayrıca duvarın konumu
ve kalınlığı nedeni ile bu alanda bir teras duvarı fonksiyonunda kullanıldığı
tahmin edilmektedir.
SERAMİK BAHÇESİ ÇALIŞMALARI
Yayın ve genel dokümantasyona yönelik ev ve seramik bahçesi çalışmaları
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Devrim Çalış Sazcı yönetiminde kazı çalışmalarına paralel olarak sürdürülmüş, 2015 yılında ortaya çıkan seramiklerin tamamı çalışılmış ve seçilen parçaların fotoğraf ve çizimleri yapılıp tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra küçük
buluntuların da dokümantasyon işlemleri Yrd. Doç. Dr. Derya Yılmaz tarafından tamamlanarak temizlenmesi, konservasyon ve restorasyonu yapılmıştır.
Kemik buluntular ise Yrd. Doç. Dr. Can Yümni Gündem ve Mürsel Seçmen
tarafından çalışılarak yayına hazır bir hale getirilmişlerdir. Bu sezon zaman
darlığı nedeniyle stratigrafi çalışmalarına başladığımız alanların seramikleri hakkında yürüttüğümüz çalışmalar yarım kalmıştır. Önümüzdeki sezon
arazi çalışmaları ile birlikte seramik ve küçük buluntu analizlerine devam
edilerek, bazı tabakalardan elde ettiğimiz C 14 tarihlemelerinin de katkısı ile
Maydos Kilisetepe Höyüğü tabakalaşmasını sağlam bir zemine oturtmayı hedeflemekteyiz.
Arazide önceki yıllarda kış mevsiminde oluşabilecek tahribatlara karşı aldığımız önlemlerin çok faydalı olduğu gözlemlenmiş ve yine kazı sonrasında
restoratörümüzün raporu doğrultusunda açılan açmaların etrafına yağmur
sularının oluşturabileceği erozyona karşı içi toprak dolu çuvallarla çevrilerek
setler oluşturulmuş ve açmaların içi geotekstil maddesi ile kaplanmıştır.
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Plan 1: Açmaların höyük üzerindeki konumları.

Plan 2: M.Ö. 2. Bin yıla ait mimari plan.
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Resim 1: D3.4 Karesi’nin kazıya
başlamadan
önceki,
VI. Tabakaya ait mimari kalıntıların durumu.

Resim 2: a-b, Ocak altında bulunan insan kemikleri,
çene kemiği (mandibula) ve kol kemiği
(humerus), c-d insan
kemikleri ile birlikte
bulunan kurşun halka
ve dağınık halde ele
geçen kylix’in restorasyon sonrası görünümü.

Resim 3: D3.4 Karesi’nin 2015
Kazı sezonu sonundaki durumu.
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Resim 4. 14 Numaralı duvar ve batısındaki insitu buluntular.

Resim 5. Üst üste istiflenmiş ton/ orkinos balığı kılçıkları.

Resim 6a-c: D3.4 Karesi’nde ele
geçen ve benzerlerine
balkanlarda
rastlanılan seramik
örnekleri, d taş döşeli
silo üzerinde bulunan rölyefli kerpiç
parçası
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Resim 7: D3/4 Karesi’nde kazımı tamamlanan V. Tabakaya ait 4 tane çukur.

Resim 8: D3/4 Karesi’nde kazımı tamamlanan V. Tabakaya ait 4. çukur.

Resim 9: D4 ve D3 karelerinin 2015 kazı
sezonu sonundaki durumu.
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Resim 10a- b: D4.4 Karesi’nde bulunan taş boncuk ile pişmiş toprak aplikasyon parçası

Resim 11: D4.4 Karesi’nde bulunan kuş kanat kemiğinden (ulna) yapılmaya çalışılmış flüt.
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Resim 12: C6.2 Karesi’nin 2015 kazı sezonu sonrası durumu

Resim 13a-b: Üzerinde kilim motifi olan Balkan kökenli
seramikler, c Son Tunç
Çağı’na tarihlenen küllü
alanda bulunan üfleç, d-f
üzerinde semboller bulunan ağırşak
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2015 YASSIHÖYÜK KAZILARI
Masako OMURA*
2015 yılı 31 Ağustos ile 5 Kasım tarihleri arasında Kırşehir İli Merkez
İlçe’ye bağlı, Yassıhöyük ören yerinde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
adına, kazı çalışmaları yapıldı.
Yassıhöyük, Orta Anadolu’da Kızılırmak’ın doğusunda, Kırşehir merkezinden yaklaşık 20 km. kuzey-batıda ve Kaman-Kalehöyük’ün yaklaşık 25
km. doğusunda, Ankara’dan Kırşehir, Kayseri ve Adana’ya geçen 260 No.lu
Karayolu’nun ise, hemen kuzey kenarında yer almaktadır.
Doğu-batı istikametinde 625 m., kuzey-güney istikametinde 500 m. genişliğinde ve 13 m. yüksekliğinde olan, adından da anlaşıldığı gibi oval ve yassı
bir höyüktür.
2009 yılında başlatılan kazı çalışmalarına, 2015 yılında da Höyük’ün ortasındaki Area 1’de devam edildi. (Resim: 1)
Eylül ayında Höyük’ün kuzey eteği ve tepe üzerindeki ikinci yükseltide
jeofizik araştırmalar sürdürüldü. Kuzey etekdeki çalışmalar ile Aşağı şehrin
devamını takip edildi (Resim: 2). Tepedeki çalışmada ise, dörtgen yapılardan
oluşan bir tabakanın mevcut olduğu anlaşıldı (Resim: 3).
2014 yılına kadar Höyük ortasındaki Area 1’de üç kültür tabakası tespit
edilmiştir1:

*
1

		

I.

Kat: Demir Çağı

		

II. Kat: Orta Tunç Çağı,

		

III. Kat: Erken Tunç Çağı

Dr. Masako OMURA, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü,
Çağırkan 40350, Kaman, Kırşehir/TÜRKİYE.
Omura, M. 2016a, s. 32-34.

343

Demir Çağını, şimdilik M.Ö. 4.-7. yüzyıla ait Geç Demir Çağı ile M.Ö. 8.-9.
yüzyıla tarihlenen Orta Demir Çağı olarak ikiye ayırabiliriz. III. kat ise, C14
analizi ile M.Ö. 2260-2135 tarihlerini veren Erken Tunç Çağına ait mimari kalıntılarla temsil edilmektedir.
2014 sezon sonunda geçici çatıyla korunan kazı alanının ortasındaki 8 gridin üzerindeki örtüyü bırakarak, 2015 yılında doğu ve batıdaki çatıları kaldırdık. Bunun batı tarafına iki yeni grid katarak, 10 m. x10 m.lik 10 gridde
kazı çalışmalarını sürdürdük. (Resim: 4, Çizim: 1)
Kaldırmadığımız örtü altında ise, III. kata ait Erken Tunç Çağı saray binasının kalıntıları korunmaktadır2. Bu seneki çalışmalar ile tespit edilenlerden
biri de III. kat binasını örten yangın tabakasının, bu binanın merkezi eksenine
dik olduğu varsayılan diğer eksenin iki ucunda dik açı ile eğimli inmesidir.
Kuzeydoğudaki grid E9/g1’de ise, kuzeydoğu köşesine doğru dik inen
yangın toprağı tabakası görülmektedir. Area 1 kazı alanının kuzey kesiti ve
doğu kesitinin çizimlerini incelersek, M.Ö. 2. Binyılın başlangıcında höyüğün
ortasında, tepe çapı 35 ya da 40 m. genişliğinde olan, yaklaşık 3.5 m. yüksekliğinde diğer bir höyüğün varlığı saptanmaktadır (Çizim: 2).
Güneybatı köşedeki grid E8/d8’de ise, güneybatı köşesine doğru dik inen
yangın toprağı ve onu kapatan II. kat toprak tabakası görülmektedir. Burada
II. kat mimari kalıntıları, III. kat Erken Tunç Çağı yangın tabakasının hemen
üstünde korunmaktadır ve özellikle E8/d8’de duvarlar, yangın toprağına ait
tabakanın eğimine göre inşa edilmiştir. Bunlardan biri olan eğimli inşa edilen
duvar W256’ın doğu tarafındaki kademeli olarak aşağıya inen kerpiç basamakların merdiven olduğu düşünülmektedir.
Doğudaki E9/d1 gridde açığa çıkarılan büyük duvar temelleri ise, höyük
şekli oluşturan yangın tabakasının tepesindeki düzlükte inşa edilmiş II. kat
mimarinin kalıntısıdır.
Ayrıca, kuzeybatı köşedeki E8/g8 gridde bulunan yapı, diğer II. kat yapılarının safhaları ile çağdaş olup olmadığı belirsiz olmasına rağmen, bu yapının da Orta Tunç Çağına ait olduğu düşünülmektedir.
2

Omura, M. 2016a, s. 40-44; 2016b, s. 30-35.
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Daha kuzey ve batı gridlerde inceleme gerekmekle beraber, bu bina, bir
köşesi yuvarlak olan şimdilik iki odalı özel bir yapıya sahiptir. Sıvalı kerpiç
duvarlardan oluşan iki odanın birinde yuvarlak ocak ve mutfak kabı, daha
küçük diğer odada duvar önünde kerpiçlerin döşendiği seki bulunmaktadır.
İki oda arasındaki duvarda alçak ve küçük bir geçit mevcuttur.
Bir höyük oluşturan yangın tabakası, yalnız II. kattakileri değil, I. kattaki
mimarileri de çok etkilemiştir. Özellikle 4. ve 3. yapı katındaki büyük binalarda ortadaki yükseklikte kurulan merkez bina ile kenarındaki eğimde inşa
edilen derin temeller, yüksekliği eşit olmayan yerlerde bir bütünlük gösteren
mimari kompleksi gerçekleştirmenin yöntemidir.
I. kat 3. yapı katında ise, ortadaki yükseklikte büyük dikdörtgen binayı
merkeze alarak bunu çeviren binalar ve surları ile bir şehri oluşturmaktadır.
Bu büyük binayı çeviren ve orta bina ile kenarındaki binaları bağlayan taş
döşeli koridorun bir kısmı geçen sezonda E9/f1 gridde açığa çıkarılmıştır.
Bu taş döşeli koridoru kaldırıldıktan sonra altında ortaya çıkarılan yapılar
R24 ve R29’un kalıntıları, 2011 yılında batı yanındaki grid E8/f10’da ilk kez
keşfedildi. R29, 2012 yılında daha kuzeydeki E8/g10 gridde kazıldı ve bu yıl
E9/f1 gridde, birazı kalan odanın doğu köşesini açığa çıkardık. R29’un doğu
duvarının üstüne basan R24’ün ise, 2011 yılında odanın batı kısmında temel
taş üstünde kerpiç duvarlarının bir kısmı açığa çıkarıldı ve bu yıl sanıldığından daha büyük ve özel planlı bir yapı olarak E9/f1 gridde açığa çıkarıldı.
(Resim: 5)
R24, III. kat yangın toprağının içine derin kazılmış bodrumlu ve tek odalı
bir binadır. Dış tabanının ise, I. kat 3. yapı katına ait büyük bina inşa edildiği
zaman tamamen bozulmuş olduğunu düşünebiliriz. Duvarları, taş temel üzerinde kerpiçler yerleştirilmiştir ve iç yüzündeki beyaz sıvası korunmuştur.
Yaklaşık 6 m.lik kare şeklindeki odanın ortasında doğu duvarına dayalı
yaklaşık 50 cm. derinliğinde 2.5 m.lik kare şeklinde çukur bir yer bulunmaktadır. Bu tabandan daha düşük seviyedeki alanın (bodrumun) kuzey ve güney
yanında bulunan derin olmayan iki çukurda saklanmış olan toplam 150 tane
pişmemiş toprak ağırlık ele geçti (Resim: 6). Bu pişmemiş ağırlıklar laboratu-
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varda dikkatlice kurutularak, koruma işlemleri yapıldı. Ağırlıklar arasında
çok az sayıda değişik formlu olanları da bulunmakla beraber, çoğunlukla yuvarlak ortası deliklidirler. Bu tip pişmemiş ağırlıklar, Kaman-Kalehöyük’de
IId katta da bulunmaktadır. Gordion’da ise, Erken Frig Döneminde tekstil
atölyesi olarak düşünülen binadan dokuma tezgahı kalıntıları ile beraber çok
sayıda ağırlık açığa çıkarılmıştır3. Yalnız, Yassıhöyük R24’ün tabanında çok
sayıda ağırşak bulunmasına rağmen, Gordion’da olduğu gibi dokuma tezgahları ya da iğne gibi buluntulara burada rastlanmamıştır.
R24’ün tabanından yaklaşık 30-40 cm. yukarıda sonradan atılmış olduğu
görülen çok sayıda seramik ve hayvan kemiği parçalarını içeren dolgu toprak
tabakası vardı. Bu parçalar arasında boyalı seramiklerden bir kulplu süzgeçli
testi, gövde ve dibinde delikler olan iki kulplu kap (Resim: 7) gibi örnekler de
bulundu. Benzerleri Gordion Destruction Layer’da keşfedildi4.
Ayrıca, R24’ün yapı şekli, Kaman-Kalehöyük IIc Kat’ta bulunan Orta Demir Çağının bazı yapıları ile çok benzemektedir5.
Bina inşa tarzlarının Kaman-Kalehöyük IIc’ye benzemesi, elde edilen seramiklerin Gordion Erken Frig ve Destruction Layer’da ve Kaman-Kalehöyük
IIc tabakasında bulunanlara benzemeleri, Kaman-Kalehöyük IId tabakası ve
Gordion Erken Frig binasından elde edilenlere benzer ağırlıkların bulunması,
R24’ün Kaman-Kalehöyük IIc-IId ya da Gordion Erken Frig Dönemi ile çağdaşı olduğunu düşündürmektedir.
Ayrıca, R24’ün duvarlarını kaldırırken bulunan üzerinde hiyeroglif yazısı
kazılan bir seramik parçasının (Resim: 8) keşfedilmesi, yüzeyden ve karışık
topraktan olmakla beraber, Yassıhöyük’te elde edilen hiyeroglif yazılı kurşun
levha parçaları6 ile birlikte, M.Ö. 8.-9. yüzyılın Orta-Erken Demir Çağındaki
kültürün kanıtı olduğunu düşünmekteyiz.
3
4
5
6

Ballard et al. 2012, s. 363-368; Burke 2005.
Samus 1994, s. 6, 96-97, 122, 187-188, 295, Pl. 142/981.
Omura, S. 2016, s.19-20, çizim 6-7.
Omura, M. 2016a, s. 36-38, Fig.7; 2016b, pp. 17-20, 48, Figs. 8, 67; Weeden 2013 ; Akdogan-Hawkins 2009, 2010.
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Son olarak batı açmanın E8/f8 gridinde kısıtlı olarak yapılan III. kattaki
kazı çalışmalarına değinirsek, Avlu R8 arkasındaki odaların R19 ve R22’nin
devamı açığa çıkardık.
R22’de kuzey duvarı W45’in önünde dikdörtgen bir ocak H31 ve orta boy
kaplar bulunmaktadır. H31’in ve odanın kuzeybatı köşeye yakın tabanı üstünde kömürleşmiş çok sayıda buğday taneleri bulundu.
Bu odaların ait olduklar Eski Tunç Çağına ait III. kat saray binasının devamını ve özellikle, binanının batı hatlarını ve doğuya doğru uzanan bölümünü
tespit etmesi, 2016 yılı kazı çalışmalarının başlıca gayesidir.
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Çizim 1: Kazı çalışmaları yapılan gridler.
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Resim 1: Yassıhöyük havadan fotoğrafı.

Çizim 2: Area 1 E9/d1-E9/e1-E9/f-E9/g1gridlerin doğu kesitlerinin çizimi.

Resim 2: Kuzey-batı eteğindeki jeofizik-radar araştırmaları sonucu

Resim 3: Tepedeki jeofizik-radar araştırmaları sonucu.

Resim 4: Area 1 doğu gridleri E9/d1, E9/e1, E9/f1, E9/g1.

Resim 5: Demir Çağı mimari kalıntısı R24, Area 1 E9/f1 grid.
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Resim 6: R24’de bulunan pişmemiş topraktan ağırlıklar.

Resim 7: İki kulplu delikli kap YH15-44.

Resim 8: Hiyeroglifli seramik parçası YH150318.
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PHRYGIA HIERAPOLIS’İ (PAMUKKALE)
2015 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Francesco D’ANDRIA*
Kazı ve restorasyon çalışmaları 27 Temmuz’dan 15 Ekim’e 2015 kadar Denizli Müzesi ve Denizli Valisi Şükrü Kocatepe’nin destekleriyle gerçekleştirildi, kendisine tüm Denizli topraklarındaki arkeolojik çalışmalara verdiği etkin
katkı için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.
Çalışmalara, İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden (Lecce Salento Üniversitesi, Torino Politeknik, Roma La Sapienza Üniversitesi, Messina Üniversitesi,
Padova Üniversitesi), CNR, IBAM Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü,
*

Prof. Dr. Francesco D’AndrIa, Università del Salento, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Via D. Birago 64, 73100 Lecce/İTALYA.
2015 Yılı Kazı ve Onarım çalışmalarına katılanlar: Salento Üniversitesi, Arkeologlar: Prof. Dr.
Francesco D’Andria, başkan; Dr. Nalan Fırat, kazı başkan yardımcısı; Prof. Dr. Manuela De Giorgi, Grazia Semeraro; Arkeologlar: Marco Carmine Esposito, Pio Felice Panarelli, Silvia Pedone;
Doktora öğrencileri: Sara Bozza, Massimo Limoncelli, Antonella Rosa Saponara; Yüksek lisans
öğrencileri: Nicola Laghezza, Ippolita Raimondo, Vito Giannico; Öğrenciler: Ottavia Motolese,
Giulia Zecca.
CNR-IBAM Lecce, Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Arkeologlar: Dr. Maria Piera Caggia, Immacolata Ditaranto, Tommaso Ismaelli, Giuseppe Scardozzi.
CNR-ICVBC Firenze, Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi Enstitüsü: Dr. Susanna
Bracci, Emma Cantisani, Cristiano Riminesi, Silvia Vettori.
Firenze Üniversitesi: Arkeolog: Prof. Dr. Ilaria Romeo.
Torino Politeknik: Mimarlar: Alessia Cerruti, Filiberto Chiabrando, Francesca Rossotti, Giulia
Sammartano, Antonia Spanò.
Paris “La Sorbonne” Üniversitesi: Dr. Elisabetta Neri.
Roma “La Sapienza” Üniversitesi: Prof. Dr. Marco Galli, Francesco Guizzi, Alister Filippini; Öğrenci: Luana D’Ippolito.
Padova Üniversitesi: Mühendisler: Prof. Dr. Maria Rosa Valluzzi, Dr. Jacopo Boaga, Rita Deiana,
Filippo Lorenzoni, Claudia Marson, Sabrina Taffarel.
Oslo Üniversitesi: Prof. Dr. Rasmus Brandt; Arkeologlar: Erika Cappelletto, Hallvard Indgjerd,
Maria Jensen, Henrike Kiesenwetter, Irene Ringheim Selsvold, Camilla Cecilie Wenn; Çizimci:
Bjørn-Håkon Eketuft Rygh.
Soprintendenza del Piemonte: Mimarlar: Dr. Filippo Masino, Giorgio Sobrà.
Lecce’den restoratörler: Mario Catania, Daniela Pricci.
Türk restoratörler: Çağrı Durmuş, Arif Duygun.
İtalyancadan çeviri: Dr. Nalan Fırat.
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ICVBC (Kültürel değerleri Koruma ve Değerlendirme Enstitüsü), ve Norveç
Oslo Üniversitesi’nden yaklaşık olarak 30 tekniker ve araştırmacı katıldı. Restorasyon çalışmalarına Türk bir ekip ve Lecce’den Mario Catania yönetiminde İtalyan bir ekip katıldı. Şantiye çalışmalarında (genel koordinatör Kadir
Özel) yaklaşık olarak 80 Türk işçi ve tekniker yer aldı.
Denizli Müzesi Müdürü Hüseyin Baysal’a, Denizli Kültür Müdürü Mehmet Korkmaz’a, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
Abdullah Kocapınar’a, Kazılar Şubesi’nden Melik Ayaz’a ve Nihal Metin’e ve
kazı başkan yardımcısı Nalan Fırat’a teşekkürlerimi sunmak isterim.
Çalışmalar aşağıdaki İtalyan kurumlarının (Üniversiteler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Lecce Salento Üniversitesi), Hierapolis Dostları Derneği’nin, İtalyan ve Türk sponsorların (Fowa, Monte dei
Paschi-Siena, Lecce Quarta Caffè, Denizli Kömürcüoğlu Mermer) desteğinde
gerçekleştirildi; New York J.M. Kaplan Vakfı, Aziz Philippus Kilisesi’ndeki
restorasyon çalışmalarını destekledi. FIAT-Tofaş ve Koç-Vakfı sponsor olarak
tiyatrodaki restorasyon çalışmalarına katkıda bulundular; Tofaş CEO’su Kamil Başaran’a ve Tofaş Müdürü Selçuk Öncer’e projeye verdikleri destek için
en içten teşekkürlerimi sunarım. UDAS-International Consulting Inc. Müdürü arkadaşım Cafer Sait Okray her zaman Hierapolis Kazılarının yanında yer
almıştır.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi Kemal
Dedeoğlu’na (Fethiye Müzesi) programımızı en iyi şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan yardımları için teşekkür ederim.

Kuzey Nekropolis – Mezar 1251
125 No.lu mezar, kuzey nekropolisteki en önemli mezar anıtlarından birisidir. Anıt bugün yıkıntı halindedir, ancak kaidesine ait traverten duvar yapısının büyük kısmı korunagelmiştir; bu kalıntıların arasında daha eski döneme
tarihlenen (İ.S. II. yüzyılın ilk yarısına bağlanmaktadır) bir anıt tespit edildi,
1

Mimarlar: Filippo Masino, Giorgio Sobrà.
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daha sonraki bir dönemde ise başka bir yapı bu anıta yaslanmıştır (olasılıkla
III. yüzyılda).
Daha eski olan yapı, Π şeklinde planlıdır ve esas cephesi doğuya açılmaktadır, içinde kaidenin çatı seviyesine ulaşan bir merdiven yer almaktadır. Mezarın hemen yakınında yukarıda tanımlanan kaidenin sütunlu üst yapısına
ait olabilecek çok sayıda mermer mimari blok tespit edildi: tespit edilen ögelerin çizimine ve kataloglanmasına başlandı.

Doğu Nekropolis2
Daha önceki yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkartılan malzemeler üzerinde çalışılmaktadır. Çalışmaların ilk döneminde keramik, metal ve mezar
mimarisi incelemelerine yoğunlaşıldı. Geçen yıl bulunan tüm sikkelerin yanı
sıra bazı metal, cam ve pişmiş toprak eserler temizlendi ve konservasyonu
yapıldı.

Ploutonion3
Kazı çalışmaları Plouton ve Kore Kutsal Alanı’nın üç bölümünde sürdürüldü ve olağanüstü sonuçlar elde edildi: 1) Temenosun güney-batı köşesinde,
2) Tiyatronun güney tarafında, 3) Ploutonionun kuzey tarafında yer alan P
mekânının içinde; 4) Ploutonion mağarasında.
1) Temenosun güney-batısında yapılan araştırmalarda kuzeyden girişi
olan dörtgen planlı bir mekân ve içindeki sıva kaplı bir seki ortaya çıkartıldı.
Mekân, stratigrafi ve bulunan eserler ışığında I. yüzyıla tarihlenmektedir (Iulius Claudiuslar Dönemi) (Resim: 1). Kazıda İ.S. II-III. yüzyıllara tarihlenen
Nemesis ithaf yazıtlı mermerden küçük bir sunak ve leontèli Herakles heykelinin başı bulundu (Resim: 2). Bu eserler İ.S. III. yüzyılda buraya bırakılmış
olmalıdır, kapatma tabakalarında bulunan sikkeler kanıtlamaktadır.

2
3

Prof. Dr. Rasmus Brandt, Oslo Üniversitesi.
Prof. Dr. Francesco D’Andria, Dr. Pio Panarelli, Salento Üniversitesi.
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Güney-batı tarafında büyük bloklarla inşa edilmiş temenos duvarının yıkıntısı ortaya çıkartıldı, Geç Antik Çağda bir rekonstrüksiyon çalışmasına
konu olmuştur. Yıkıntının üstünde bir bireye ait mezar tespit edildi.
2) Theatronun güney tarafında yapının ön duvarını kapatan birikinti tabakaları kaldırıldı, daha önceki kazı çalışmalarında tespit edilen Orta Bizans
evinin güney kısmı ortaya çıkartıldı.
3) Kutsal Alan’ın kuzey tarafında P mekânının araştırılmasına devam
edildi; adak eşyalarının ortaya çıkartıldığı kazı alanı derinleştirildi, özellikle kâseler ve mekânın kuzey-doğu köşesine birikmiş olan çok sayıdaki kuş
kemikleri dikkat çekicidir. Stratigrafik olarak bu eserler Hellenistik ve Orta
İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir, mekânın bu kısmına İ.S. III. yüzyıl
sonu ile IV yüzyıl başları arasında birikmiştir, bulunan çok sayıda sikke kanıtlamaktadır (Resim: 3).
4) Girişin bulunduğu yerde Pamukkale’nin beyaz travertenlerini oluşturan CO2 gazı yayan termal su kaynağının içinde Hellenistik Dönem kült
kullanımına ilişkin objeler ortaya çıkartıldı (İ.Ö. II yüzyıl): pişmiş toprak on
kadar unguentarium, kemik taraklar ve cam saç iğneleri. Mısır’dan gelen beş
adet sarı çizgili mavi cam unguentarium özel bir önem taşımaktadır (Resim:
4). Bu buluntular kutsal mağaranın kadınlar tarafından özel kullanımını düşündürmektedir: Hierapolis’te yunan koloni kenti kurulmadan önce, mağara
kentin düzlüğüne yerleşmiş Phrygia halkı tarafından kült objesi olarak kullanılmıştır, bu durum Denizli Müzesi arkeologları tarafından yapılan kazılarla
kanıtlanmıştır. Mağaranın üstündeki kayalık üzerinde Kybele’ye bağlanan
Phryg kült alanı tespit edildi, basamaklı sunak, libasyon için yapılan kaya
oyukları, kurban sunularının yakıldığı ocaklar ve bütün bunları içine alan
çevre duvarının üç boyutlu sanal rekonstrüksiyonunu size göstermekteyim
(Resim: 5).

Ploutonion. Restorasyon Çalışmaları
Ploutonionun içinde kazı çalışmalarıyla beraber sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları da yürütüldü. Özellikle mağaranın üzerindeki theatronun
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restorasyonu gerçekleştirildi. İon düzenindeki cephenin depremlerden zarar
görmüş olan arkhitravları ve üzerindeki basamaklar vinç yardımıyla kaldırıldı. Kırılmış olan bloklar yeniden bir araya getirildi ve boşluklar tamamlandı. Yüzeydeki birikinti tabakaları temizlendi. Yapının sağlamlığını sağlamak
amacıyla İon düzenindeki cephenin theatronun alt yapısını oluşturan iç duvarı yeniden düzenlendi.
İon düzenindeki cephenin arkhitravları, doğu caveanın dördüncü sıraya kadar oturma basamakları yerlerine yerleştirildi ve Hades mekânının ön duvarı
düzenlendi. Oturma basamakları sırası 2014 yılında restorasyonu tamamlanan güney tarafın aksıyla tam olarak yatay düzleme oturtulmuş oldu (Resim:
6). Son olarak blokların birleşme yerleri hidrolik harçla düzenlendi ve yarım
sütunlu cephenin sütunları temizlendi. Daha sonra 2014 yılında Ploutonion
mağarasının giriş kemerinin restorasyonu sırasında kullanılan metal destek
kemeri çıkartıldı. Güney tarafın theatron temellerinin restorasyonu tamamlandı, bir sonraki çalışma döneminde bu bölümün oturma basamakları da
yerine yerleştirilecektir.
Kuzeyde N mekânının sağlamlaştırma uygulaması yapıldı, istiare törenleriyle bağlantılı sekinin bazı kısımları yeniden düzenlendi. Sekilerin çevre
duvarındaki boşluklar tümlendi; kaplama harçları sağlamlaştırıldı (Resim: 7).

Kaynaklar Stoası4
Kaynaklar Stoası’nda kazı ve restorasyon çalışmalarına devam edildi. Kazı
çalışmaları anıtın arka duvarının ortasına açılan bir mekânda yoğunlaştırıldı,
kısmen duvar yıkıntıları ve Proto Bizans atıklarıyla doldurulmuştu. Kazıdan
sonra duvarların restorasyonuna başlandı, özellikle sismik çatlak nedeniyle
zarar görmüş ve yıkılmış iç kısımlarına önem verildi. Başka bir açma yapının kuzey girişini işaret eden mermer kemerin yıkıntısının bulunduğu alanda
açıldı ve rekonstrüksiyon araştırması için mimari ögelerin belgelenmesi gerçekleştirildi. Daha sonra cephenin stylobat temelinin güney kısmındaki kazı
tamamlandı, alttaki fay nedeniyle zarar görmüş ve çökmüştür
4

Dr. Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR.
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Restorasyon Çalışmaları
2011 yılında başlanan portikonun restorasyon çalışmalarına devam edildi.
2011 yılında sağlamlaştırılan yedi adet traverten büyük pilaster stylobat üzerindeki orijinal yerlerine yerleştirildi. Stylobat bloklarının üzerindeki traverten
birikinti tabakaları kaldırıldı. Merkezi büyük mekânın kazısı tamamlandıktan
sonra duvarlarının restorasyonu yapıldı: yapıyı kesen sismik fay nedeniyle
oluşmuş büyük boşluklar mevcuttu. Boşluklar tamamlandı ve bağlantı yerleri
düzenlendi. Mekânın kuzey pilasterinin başlığı yerine yerleştirildi (Resim: 8).

Sivil Agora5
Kentin merkezi kısmının incelenmesine anıtsal kompleksin planının ortaya çıkartılması amacıyla devam edildi; özellikle, korunagelen yapının çizimleri yapıldı ve Pamukkale termalin havuzunun içinde yıkıntı halindeki
mermer ögelerin belgelemesi tamamlandı.

Tiyatro6
2015 yılı çalışmalarında skenefronsun kuzey tarafında, porta rhegia ile kuzey versura arasında çalışıldı. İskele kurulduktan sonra saçaklığa ait bloklar
ve sütunlar biyolojik patina ve birikinti tabakalarından temizlendi. Blokların
birleşme yerleri hidrolik kireçle düzenlendi; 2011-2013 yılları arasında yapılan restorasyon sırasında boşluklar epoksi reçine ve mermerle yapılmış olan
tamamlamalar hidrolik kireçle kapatıldı. Mermerlerin zarar görmüş yüzeyleri sağlamlaştırıldı. İthaf yazıtı okunur hale getirildi. Skenefronsun yüzeylerinin temizlenmesinin tamamlanması tüm yüzeyin uyumlu bir görünüme
kavuşmasını sağladı, mimari bezemenin görkeminin ve farklı mermerlerin
kalitesinin algılanmasını kolaylaştırdı.
Son yapılan restorasyon çalışmalarından sonra tiyatro Türkiye’de en iyi
durumda korunagelmiş antik anıtlardan birisi haline geldi; Anadolu’nun an5
6

Dr. Tommaso Ismaelli, Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR.
Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi, Lecce.
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tik tiyatrolarına ayrılan önemli bir kitabın kapağında Ahmet Ertuğ’un fotoğrafıyla bu yapı yer almaktadır.

Aziz Philippus Kilisesi7
2015 yılı kazı çalışmaları çok önemli bir alanda yoğunlaştırıldı. Aziz Philippus Kilisesi’nin batısında, ayazma ile narteks arasında yer alan bu alanda
yaklaşık 4 m. yüksekliğindeki duvar yapılarının kalıntıları tespit edildi. Kilisenin girişindeki 6 x 7 m. ölçülerindeki C mekânı ortaya çıkartıldı, terracotta
eklemeli görkemli bir opus sectile taban döşemesi ile donatılmıştır (Resim: 9,
12); bu mekânda hacılar kiliseye girmek ve Aziz Philippus’un kutsal emanetlerini ziyaret etmek ve hatta belki de geceyi geçirmek için bekliyorlardı. Beyaz
sıva kaplı kuzey duvara hacılar çok sayıda graffiti kazımışlardır. Epigraflarımız Francesco Guizzi ve Alister Filippini uzun ve zorlu bir inceleme çalışması
sonucunda sıvanın üzerindeki izleri çözebildiler. Orta Bizans Dönemine tarihlenen graffitiler arasında bazı çizimler de mevcuttur (yuvarlaklar ve insan
figürleri), özel isimler ve her zaman kullanılan formüle göre tanrıya yakarışlar, Kyrie boethi ton doulon sou, (Tanrım kuluna yardım et) yer almaktadır
(Resim: 10). Aynı duvar üzerinde kömürden yapılmış mürekkeple bir metin
yazılmıştır, doulos tou Apostolou Philippou, Havari Philippus’un kulu formülünü takiben hacının ismi yer almaktadır; bu yazıt kesin olarak kutsal alanın
havarinin mezarının olduğu yer olarak tanımlanmasını sağladı (Resim: 11).
Mermer levhaların üzerine kazınmış yazıtlar da çözümlendi; bunlardan bir
tanesinde Ermenice bir yazıtta “Ben, Andranik, kutsal mekâna geldim” okunmaktadır (Andranik Ermenice ilk doğan anlamına gelen bir özel isimdir). Bu
belge de kutsal alanın uluslararası önemine işaret etmektedir; daha önceki
yıllarda signum peregrinorumlar bulunmuştu (Fransa ve Roma’daki kutsal
alanlardan gelen kurşun plaketler), Limoges bölgesinden Hierapolis’e ulaşan
Fransız bir hacının güzergahının çizilmesini sağladı. Tüm mekân kaçak kazı
çukurlarından zarar görmüştür. Selçukluların kullanım dönemine ait toprakta kül tabakalarıyla birlikte, güveç kırıkları, sırlı bir kupa ve bronz buhur7

Dr. Maria Piera Caggia, IBAM-CNR.
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danlık ele geçirilmiştir (Resim: 13). Mekânın batısında ayazma ile kuzeydeki
pilasterin arasına yerleştirilmiş bir seki ortaya çıkartıldı; pek özenli olmayan
bir şekilde yerleştirilmiş tuğla ve mermer levhalarla yapılmıştır.
Martyrion’a çıkan merdivenin hemen kuzeyinde taş ve harçla yapılmış teraslama duvarına ait bazı yapılar tespit edildi, içine aquadukttan gelen suyun
Aziz Philippus Kutsal Alanı’na dağıtımını yapan kanallar yerleştirilmiştir.
Söz konusu yapı platodaki kaynaklardan Hierapolis’e taşınan suyun beslediği Proto Bizans Dönemine ait bir “castellum aquae”dır.
Castellumun hemen batısında martyriona çıkan merdivenin devamı tespit
edildi, kanalların yerleştirildiği yapının üst kısmının yaslandığı merdiven 15
m. genişliğindedir.
Narteksin kuzeyinde A, B, C ve D yapıları tespit edildi.
Kısmen yıkıntılarla kaplanmış olan A mekânında batıya açılan bir girişe
ait mermerden arkhitrav ve dikmeler yıkıntı halinde ortaya çıkartıldı. Kazı sırasında duvarların yüzeyini süsleyen çok sayıda renkli sıva parçaları bulundu; güney-batı köşede korunagelmiş sıva hemen sağlamlaştırıldı.
B mekânında gerçekleştirilen kazılarda alttaki Roma mezarını kazmak için
hırsızlar tarafından açılan kazı çukuru nedeniyle çok zarar görmüş olduğu
tespit edildi.
D mekânında kazı çalışmaları yürütüldü, önce buradaki üst yapıya ait yıkıntılar kaldırıldı. Selçuklu Dönemine tarihlenen yoğun yanık ve kül tabakalarında bulunan bazı ocaklar gün ışığına çıkartıldı. Bu tabakada güveçlerin
yanı sıra Orta Bizans Dönemine tarihlenen bir haç bulundu. Selçuklu Dönemi
kullanımı sırasında castellum aquaeın üzerinde bir genişleme yapılmıştır, pişmiş toprak borular çimentolanmış bir yapı içine alınmıştır. Bu genişlemenin
altında martyriona giden merdivenin bazı basamakları tespit edildi.
Martyrionun merdiveni önünde açılan küçük bir sondaj, suların toplanması için yapılmış bir kanalın mevcudiyeti kanıtladı. Yapı 70 cm. genişliğinde
ve 60 cm. derinliğindedir, yan tarafları küçük bloklarla yapılmış ve üzerine
kaplama levhası yerleştirilmiştir, içi tamamen harçla sıvanmıştır.
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Restorasyon Çalışmaları
Kilisenin orta nefinin içinde soleanın kuzeyindeki alanda opus sectile tabanın sağlamlaştırma çalışmalarına devam edildi. Kilisenin ikinci katının ve
templonunun mimari ögelerinin yıkılması sonucunda ağır hasar görmüştür.
Çeşitli dörtgen panolar sağlamlaştırıldı, eğer çok zarar görmüş ise hidrolik kireç tabakasının üstüne yerleştirildi. Tek tek levhalar birikinti tabakalarından
temizlendi (Resim: 14). Boşluklar kazı sırasında ortaya çıkartılmış olan orijinal parçalar ya da hidrolik harç kullanılarak tamamlandı. Levhaların altındaki harç tabakasında bulunan I. Niceforo’a (802-811) ait bir sikke Orta Bizans
Döneminde yapılan opus sectile taban çalışmasının tarihlenmesini sağladı.
Temizlik ve sağlamlaştırma çalışmaları Orta Bizans Dönemi tabanının doğru
şekilde korunmasını ve ziyaretçilerin daha kolay gezmesini sağlayacaktır.
2015 yılında narteksin kuzeyinde kazısı yapılan mekânların içindeki sıvaların sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Özellikle A mekânının sütunlu bir
cephe betimli boyalı sıvasının kenarları sağlamlaştırıldı
C mekânının doğu duvarı sağlamlaştırıldı. Alt kısmındaki beyaz sıvanın
üstü Bizans Dönemi hacıları tarafından yapılmış dua graffitileriyle doldurulmuştur. Boşluklar ve kenar kısımları hidrolik kireçle sağlamlaştırıldı ve tüm
yüzey hava koşullarının etkilerinden korundu.

Yazıt Araştırmaları8
Ploutonionda bulunan son yazıtların okunmasına devam edildi; portikonun sütunu üzerinde yer alan yazıta plouton, Kore ve Zeus Sabazios rahibi
tarafından diktirilmiş olan bir heykel de eşlik ediyordu. Plouton Tapınağı
ve portikosunda yapılan bir restorasyondan söz edilmektedir. Aziz Philippus Kilisesi alanında graffitilerle kaplı bir duvar ortaya çıkartıldı ve Havari
Philippus’tan söz eden boyalı bir yazıt tespit edildi. Bir tuğla parçası üzerinde
yer alan bir dua yazıtı okundu.

8

Prof. Dr. Francesco Guizzi, Dr. Alister Filippini, Roma “La Sapienza” Üniversitesi.
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Statik Mühendisliği Araştırmaları9
2014 yılında yürütülen çalışmaların devamı olarak Padova Üniversitesi
Araştırma Birimi tarafından hamam-kilise, latrina, martyrion, Apollon kutsal
alanı, Pilasterli Kilise’de araştırmalar yürütüldü. Projenin amacı, sismik tehlikeyi değerlendirmek ve incelenen yapıların güvenliğinin sağlanması için
gerekli uygulama projesini hazırlamak amacıyla verilerin toplanmasıdır (Resim: 15).
Bazı büyük yapı komplekslerinin jeofizik araştırmalarında, bir dizi deprem
araştırması ile yeraltının özelliklerini saptamak amacıyla elektrikli tomografi
ve jeoradar araştırmaları gerçekleştirildi. Deprem araştırmaları hamam-kilise,
latrina ve Apollon Tapınağı’nda yürütüldü.
Yapısal özelliklerle ilgili olarak araştırmalar hamam-kilisede yoğunlaştırıldı. Yapım tekniğini belirlemek amacıyla taş blokların, harç kalıntılarının ve
pilasterli yapının, duvarların tonoz sisteminin içindeki çatlaklar analiz edildi,
Probe Efer Longrange 600 Videoendoskopi cihazı kullanıldı. Bir platform kullanılarak yapının güney-doğu kemerinin üst kısmı gözden geçirildi. Hamamkilise kompleksinde taş blokların tek tek özelliklerinin belirlenmesi için ses
dalgalarıyla denemeler yapıldı: ses dalgalarının hızı ölçülerek bloğun durumu tespit edildi. Ayrıca traverten ve harç örnekleri alındı, daha sonra kimyafizik laboratuvarında özelliklerini saptamak amacıyla analizler yapılacaktır.

Geomatik Araştırmaları10
Torino Politeknik geomatik araştırmaları grubu Aziz Philippus Martyrionu içinde lazer tarayıcıyla rölöve araştırmaları yürüttü, mimari ögelerin geometrik-yapısal anomalilerini saptama ve yapısal dayanıklılığını doğrulamak
amacını taşıyordu.
Araştırmaların ikinci amacı RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) sistemiyle Hierapolis kent alanında 50-70 m yükseklikten hava çekimleri yap9 Prof. Dr. Maria Rosa Valluzzi, Padova Üniversitesi.
10 Prof. Dr. Antonia Spanò, Torino Politeknik.
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maktı. Bu çekimlerin amacı yeni kazı alanlarının (Aziz Philippus Kilisesi, ploutonion, tiyatro) belgelenmesi ve diğer yerleşim alanlarının gözlemlenmesidir.

Arkeometrik Araştırmalar11
“Marmora Phrygiae” projesi çerçevesinde, Aziz Philippus Kilisesi, ploutonion, mermer stoanın mermerlerinin korunma durumunu araştırma çalışmaları yürütüldü, 2013 ve 2014 yıllarında araştırılan noktalar üzerinde devam
edildi. Farklı kronolojilerdeki yapılardan kaplama harcı, dolgu harcı ve tamamlama harçlarından örnekler alındı (Aziz Philippus Kilisesi, Apollon kutsal alanı, ploutonion, Kaynaklar Stoası, triton nymphaeumu, stoa bazilika).
Tiyatronun sekenefronsundaki heykellerin, hem yerinde duranlar hem de
müzede korunanlar, üzerinde renk araştırmaları için özel incelemeler yapıldı.
Özel tekniklerle fotoğraf çekimleri yapıldı (Ultraviyole Flüoresans -UV-FL ve
Visible Induced Luminescence Photography –VIL), organik malzeme kalıntılarını ve polikrom izlerini ortaya çıkartma amacını taşımaktadır.
2014 yılında olduğu gibi arkeolojik sit alanının farklı yerlerindeki suların
in situ olarak bazı parametreleri incelendi, suların ve gaz çözeltisinin kimyasal analizlerini yapmak üzere örnekler alındı.

KÜÇÜK ESERLERİN RESTORASYONU
Her sene olduğu gibi kazıda bulunan küçük eserlerin restorasyonu gerçekleştirildi. Özellikle sikkeler ve diğer bronz eserler, Aziz Philippus Kilisesi’nde
ortaya çıkartılan buhurdanlık ve haç temizlendi ve restorasyonu yapıldı.
Ploutonion’da bulunan mermer kaide ve heykelcik temizlendi ve sağlamlaştırıldı.

Phrygia Hierapolis’i serisinde VIII. kitabı oluşturan 2007-2011 yılları arasında yapılmış çalışmalarla ilgili olarak hazırlanan kitap iki cilt olarak yayın11 Dr. Susanna Bracci, Emma Cantisani, Cristiano Riminesi, Silvia Vettori, CNR-ICVBC, Firenze.
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landı. Söz konusu kitabın içinde Havari Philippus’un Mezarı ve Kilisesi’nin
keşfi, ploutonion alanında yapılan çalışmalar ile tiyatronun restorasyon çalışmaları da yer almaktadır.

SONUÇ
2015 yılı çalışma dönemiyle birlikte hayatımın çok önemli bir dönemi sona
erdi. Kırk yıl önce Paolo Verzone ve Daria De Bernardi Ferrero tarafından
Hierapolis’e davet edilen genç bir arkeolog olarak başlamıştı ve 2000 yılından itibaren başlayan İtalyan Arkeoloji Heyeti başkanlığımla tamamlandı.
Türkiye’nin bu bölgesine olan sevgim ve bu ülkedeki meslektaşlar ve kurumlarla işbirliği isteğim bu yıllardaki çalışmalarımı yönlendirdi. Her zaman vermiş olduğumdan daha fazlasını aldım, bu nedenle tüm Türk arkadaşlarıma
bana gösterdikleri olağanüstü ve beklemediğim teşvik ve dostlukları için şükranlarımı sunmak istiyorum.
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Resim 1: Ploutonion. Çevre duvarının güney-batı köşesindeki
kült yapısı.

Resim 2: Ploutonion. Nemesis’e adanmış sunak.

Resim 3: Ploutonion. Adak alanında bulunan
kuş kemikleriyle dolu kasalar.
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Resim 4: Ploutonion. Mağaranın girişindeki termal su kaynağı.

Resim 5: Ploutonion. Phryg Dönemine ait kült alanının üç
boyutlu rekonstrüksiyonu (İ.Ö. VI yy.) (Massimo
Limoncelli).

Resim 6: Ploutonion. Restorasyondan sonra kült theatronu.
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Resim 7: Ploutonion. Kutsal Alanın üç boyutlu rekonstrüksiyonu: Tholos, mağaranın girişi, Nero
Portikosu (Massimo Limoncelli).

Resim 8: Kaynaklar Portikosu. Pilasterlerin restorasyonu.
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Resim 9: Aziz Philippus Kilisesi. C mekânı, narteksin önü.
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Resim 10: Aziz Philippus Kilisesi. C mekânı, narteksin önü,
hacıların yazdığı graffitili duvar.

Resim 11: Aziz Philippus Kilisesi. Yunanca boyalı yazıt: “Havari Philippus’un kulu”.

Resim 12: Aziz Philippus Kilisesi. C mekânı, narteksin önü,
duvar yıkıntısı.
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Resim 13: Aziz Philippus Kilisesi. C mekânı,
bronz buhurdanlık, Bizans Dönemi.

Resim 14: Aziz Philippus Kilisesi. Opus sectile yer
döşemesinin restorasyonu.

Resim 15: Hamam-bazilika. Videoendoskopiyle
yapılan yapının statik durumu araştırmaları.
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA)
KAZILARI İLK BEŞ YILLIK DEĞERLENDİRME
2010-2015
Şengül AYDINGÜN*
Küçükçekmece göl havzasının Avcılar Firuzköy mevkiinde Bakanlar Kurulu kararı izninin ardından ilk kazmanın sembolik olarak vurulduğu1 2009
yılında haritalandırma ve karelaj çalışmaları ile jeofizik çalışmalar yapılmış,
kazılar 2010 yılında gerçek anlamda başlamıştır. Kazı alanları daha önceden
yasal olmayan biçimde açılan çukurların tahribat önceliklerine göre belirlenmiştir. Kazılar I., II., III. Alan olarak adlandırılan bölgelerde sürdürülmektedir2 (Resim: 1).
I. Alan, Avcılar Firuzköy Yarımadası’nın doğuya bakan kısmının orta kesimlerinde yer alır. Bu alanda Küçük Liman kalıntıları, antik yollar, meydan
ya da antik pazaryeri ve antik havuz ile apsisli yapının kazıları devam etmek*
1

2

Doç. Dr. Şengül G. Aydıngün, (Araştırma Başkanı) Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Ana Bilim Dalı Başkanı, 41380-İzmit-Kocaeli/TÜRKİYE.
Kazılara, ilk kazma, 16.08.2009 tarihinde dönemin Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü
yetkilileri, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Küçükçekmece
ve Avcılar Kaymakları ile Belediye Başkanları ve Kocaeli, İstanbul, Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Rektör, Rektör Yardımcıları ve danışmanlarının katılımında bir basın toplantısıyla vurulmuştur.
Tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz. Kazılarımız süresince pek çok bilim insanı, öğrenci ve işçi
fedakarca görev yaparak bugüne gelinmiştir. Tüm ekibe katkılarından dolay ayrıca çok teşekkür
ederim.
Kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığı ödenekleri dışında 2011 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve ALTAŞ Ambarlı Liman İşletmeleri destek vermiş, 2012 ve 2013 yıllarında
ise İstanbul Valiliğinin desteğiyle İstanbul İl Özel İdaresi katkı sunmuştur. Büyükşehirlerde İl
Özel İdarelerinin kapanmasıyla 2014 yılına artırılan ödenek kullanılamamış bu yüzden 2014
yılında kazı yapılamamıştır. 2015 yılında Bakanlık ödeneği dışında yine Altaş Ambarlı Liman
İşletmeleri destek vererek kazılar tek bir alanda sürdürülmüştür. Kocaeli Üniversitesi başkanlığında yürütülen kazılara İstanbul, Mimar Sinan, 18 Mart, Başkent, Selçuk, Doğu Akdeniz, Çukurova, Ege, Kafkas, La hey, Madrid Autonomo, Bristol, Kiel Üniversitelerinden farklı disiplinlerden pek çok bilim insanı katılmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında Institute of Archaeology and
Ethnology Polish Academy of Sciences, Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
(Wroclaw) Prof. Dr. Blazej Stanislawski Başkanlığında bir ekip ile kazıların Ortaçağ bölümü yürütülmeye başlanılmıştır.
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tedir. I. Bölge kazı alanında en üst seviyelerde karşılaşılan yıkılıp dağılmış
mimari parçalar, duvar altında kalmış, bireylere ait iskeletler, seramikler ve
diğer buluntular, yaşanan felaketler (deprem, heyelan, yangın) sonrasında
bölgenin terk edilip birkaç yüzyıl sonra yeniden yerleşildiğini göstermektedir. Bu olay birkaç kez tekrarlanmıştır. Son olarak XVIII. yüzyılda Osmanlı
çiftlik yaşamının başladığı görülür. Çiftlik yapıları etraftaki antik kalıntılar
kullanılarak inşa edilmiştir. I. Alanın en eski buluntu grubu apsisli yapının alt
seviyelerinde deniz kumu kaplı yüzeyin altından gelmiştir. M.Ö. 2000’li yılların ilk yarısına tarihlenebilen Erken Hitit heykelcikleri ile seramik parçalarının deniz kumu kaplı alanın 25 cm. kadar altından gelmesi yarımadanın M.Ö.
IV. yüzyıldan önceki bir dönemde deniz seviyesi altına kaldığını göstermektedir. Tam olarak ne zaman gerçekleştiği bilinemeyen deniz seviyesi yüksekliğinin iyi çözümlenmesi gerekmektedir. Bu sorun jeolojik çalışmalarla anlaşılmaya çalışılacaktır. Seviye değişikliği sebepleri anlaşıldığında, İstanbul’un
kronolojisindeki özellikle M.Ö. II. bin M.Ö. I. bin arasındaki döneminin bilgi
eksikliğine dair tarihsel boşluk kapanabilecektir.
II. Alan, Firuzköy Yarımadası’nın doğu kıyısının en kuzeyindeki kazı alanıdır. 2013 yılı çalışmaları sonuna kadar kazı alanlarındaki çalışmalarda seviyelerin aşağı doğru inmesiyle mimari kalıntılar daha sağlıklı bir şekilde ortaya
çıkmaya başlamış ve bazılarının tanımları yapılabilmiştir. Bu alanda, büyük
bir açık sarnıç ve kale yapısı, tanımlı yapılardandır. İmparatorlara ve saray ya
da manastıra üretim yaptıkları düşünülen atölyelere ait olduğu sanılan damgalı tuğlalarla inşa edilmiş yapılardan, özellikle sarnıç, büyüklüğü ve tonlarca
su kapasitesiyle, burada yaşayanların her dönem su ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir. Roma İmparatoru I. Constantinus, tüm Akdeniz coğrafyasına
yayılmış imparatorluğunu daha iyi yönetebilmek için başkentini, jeostratejik
yönden Asya ile Avrupa’nın buluştuğu önemli bir coğrafyada konumlanmış
ve bugünkü İstanbul’un tarihî yarımadasında M.Ö. VII. yüzyılda kurulmuş
olan Byzantion şehir devletinin merkezine taşımıştır. Constantinus, Roma’nın
yeni başkentinde büyük bir imar faaliyetine girer. Geç Antik Dönem kaynakları, Konstantinopolis’in en dış sınırlarının Küçükçekmece’den başladığını
yazar. Küçükçekmece Gölü havzasında yürütülen kazılar, yazılanları arkeolojik verilerle doğrulamaya başlamıştır.
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III. Alan, Firuzköy Yarımadası’nın en güneyinde yer alır. Helenistik-Roma
dönemlerinde kullanılmış büyük bir liman ve antik deniz feneri olduğu sanılan deniz içi mimari kalıntıları bulunmaktadır.
Her üç kazı alanında ele geçirilen küçük objeler, figürinler, sikkeler, seramikler, amforalar, Küçükçekmece’nin uzak bölge deniz ticaretinde binlerce yıldan beri bilinen önemli bir ticaret limanı olduğunu göstermektedir. Özellikle
M.Ö. V- M.S. VII. yüzyıllar arasında Akdeniz’in batısından doğusuna kadar
pek çok antik merkezle (İspanya, İtalya, Sicilya, Fas, Mısır, Lübnan, Fenike,
Suriye, Ege adaları) Karadeniz arasında yapılan yoğun bir deniz ticaretinin
varlığını ortaya koymuştur. VII. yüzyıldan sonra azalan uluslararası ticaretin
en önemli nedenleri arasında koyun önünün giderek daralması olabilir.
Alt Paleolitik Çağdan günümüze kadar son derece önemli buluntular veren Küçükçekmece Gölü havzasında kazılan yerleşimin antik çağlardaki adı
ya da adları kesinlik kazanmamıştır. Kazı alanının “Bathonea” olarak tanımlanması, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin “Tarihte Küçükçekmece” adlı aynı yıl yayınladığı iki ayrı makalesinde, Yarımburgaz Mağarası’nın önünden akarak
Küçükçekmece Gölü’ne boşalan ve antik kaynaklarda adı Bathynias (derin
dere) olarak geçen nehirden dolayı, Helenistik Dönemde Bathonea adında
Byzantion’a bağlı bir phyle, bir mahalle ya da yerleşmenin bu bölgede olabileceğini belirtmesinden kaynaklanmıştır. Eyice, Silivri’de bulunan bir kitabede rastlanan ve Georges Seurre3 tarafından da “Bathynias” şeklinde okunan
yazı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü bahçesinde sergilenen ve Mansel tarafından detaylı olarak tanıtılan4 bir lahdin üzerinde yazan “Bathonealı
Rufus’un oğlu Damas otuz üç yaşında öldü5”, yazısı ve çevreden gelen bazı adak
ve mezar stellerinden6 yola çıkarak, bölgede Byzantion’a bağlı phyle yahut
hekatostys’leri arasında böyle bir yerleşim olabileceğini belirtmektedir7. Ayrıca, Janin “Alexiad” adlı ünlü tarih kitabıyla tanınan Bizanslı Tarihçi Anna
Comnena’nın (1083-1153), söz ettiği Aziz Theodore Theron adına yaptırılmış
3
4
5
6
7

Seure, 1912: 588, 14.
Mansel, 1957:378-394.
a.g.e., 401.
Taşlıklıoğlu, 1995: 545-562; Fıratlı,1964: 59, 68-69, 77.
Eyice, 1978a: 59; Eyice, 1978b: 2-10.

373

önemli bir kilisenin8 bulunduğu yerin Constantinopol yakınlarındaki derin
dere anlamına gelen Bathys-Ryax adlı merkezde olduğunu düşünür9. Hermitaj Müzesinde korunan mine işçilikli bir plaka üzerinde de Aziz Theodore
adı ile birlikte Bathys-Ryax ismi yazmaktadır10. Kazılarımızda büyük bir kilise ile martyrion (asker azizler adına yaptırılan dini yapı) olabilecek yapılar
ile madeni süs eşyalarının üretimlerin yapıldığı atölyelerin ortaya çıkarılması
bu bilgileri doğrular niteliktedir. Bilindiği gibi Aziz Theodore Theron, Aziz
George gibi büyük bir yılan/ejderi yenmesiyle efsaneleşmiş, ikonografide at
üstünde bir mağara önünde ejderi öldürürken sıkça betimlenmiş bir askerdin adamıdır11. Mitlerde yılan ve ejder motifinin ortaya çıktığı bölgeler daha
çok mağaraların bulunduğu yerlerdir. Çünkü yılan/ejder mağaralarda yaşar.
Kazı alanımızın 2 km. kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası bu mite kaynak
teşkil etmiş olabilir. Yarımburgaz Mağarasının Erken Hristiyanlık Döneminde manastır olarak kullanıldığı göz önüne alındığında Theodore Theron adına yapıldığı söylenen önemli kilisenin II. kazı alanımızdaki bazilikal planlı yapı olabileceği ve sekizgen planlı yapının da ona adanmış bir martyrion
olabileceği akla gelmektedir. Ancak henüz bu durumu açıklığa kavuşturmak
için yapıların kazılarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Şu anki durum bu öngörümüz için oldukça erkendir. Ünlü Arap gezgin Al İdrîsî’nin
(ö. 1165)12 hazırladığı 1154 tarihli Tabula Rogeriana adlı dünya haritasında da
bölge “B türa” olarak adlandırılmıştır. Yer isimlerinin zaman içinde pek çok
değişikliğe uğradığı etimolojik çalışmalardan gayet iyi bilinmektedir. Kaçak
kazıcıların açtığı bazı çukurların düzeltilmesi amacıyla açılan sondajlardan
Helenistik temelli yapı kalıntıları ortaya çıkmıştır. Ayrıca az da olsa Helenistik ve öncesine ait seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Bu nedenle şimdilik
Geç Antik Çağ yapıları kazılıyor gibi görünse de alt tabakalardan çok daha
eski yapılara ait kalıntıların ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır.

8
9
10
11
12

Komnene, 1928: VIII-3.
Janin, 1950: 406.
Walter, 2003:44.
Trifonova, 2010: 53–64.
Şeşen, 2000: 493-495.
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I. ve II. yüzyıllar coğrafyacılarının bu mevkii Bathynias Deresi olarak tanıdıklarını XIX. yüzyılda yaşamış tarihçilerden Konstantin Yosif Jireçek13 aşağıdaki biçimde anlatmaktadır “....Gölün ağaçsız ve bataklık sahili, sayısız su kuşları
ve özellikle leylekler tarafından şenlendiriliyor. Bu göl denizden bataklık, kumsal, dar,
sazlık ve kamışlıklarla kaplı bir kumsal şeridiyle ayrılır. Deniz ve göl suları eski zamanlarda Myrmex adı verilen dar bir kanalla birleşmektedir. Şiddetli lodos fırtınalarında deniz sularının göle, Poyraz rüzgarında ise gölün suları denize dökülürdü.
ve I. II. yüzyıllar coğrafyacıları bu mevkii Bathynias deresi olarak tanırlardı. Daha
sonraki zamanlarda, doğu tarafında, çok sayıda villaları ve bir de İmparator Sarayıyla Rhegion limanı kurulmuştu...14”. Günümüzde de pek çok yerleşim bölgesinin adının Kavaklıdere, Nakkaşdere, gibi yakından geçen akarsu adıyla
anıldığını unutmamak gerekir. Bölgenin III-IV. yüzyıllardan itibaren adının
Rhegion/Regium/Regio olarak tanındığını görüyoruz. Rhegion adının bu yüzyıllar öncesinde hiç geçmemesi bölgenin Roma hakimiyetine girdikten sonra
adının değiştirildiği anlamına da gelebilir. Nasıl ki Byzantion Roma İmparatoru Septimus Severus’la 195/196 kışında Roma hakimiyetine girdikten
hemen sonra Antonina adını almış ardından, İmparator Konstantin’le Nea
Roma ve Konstantinopolis’e dönüşmüşse, yüzyıllar içerisinde bölgenin adı
Bathynias/Rhegion-Regium-Regio/ Küçükçekmece olarak değişmiş olabilir.
Büyük Konstantin’in 330’da kenti başkent ilan etmesinin ardından giriştiği
imar faaliyetleri arasında kenti önce Regio adı verilen numaralandırılmış yönetim bölgelerine ayırdığı bilinmektedir15. Regio adının bu dönemden kalmış
olabileceğini de düşünmekteyiz.
2015 yılı kazı sezonunun sonunda, pek çok sikke, damgalı tuğla, yazıtlı
mimari parçalar ve yazıtlı ufak objeler ele geçirilmesine rağmen, bölgenin adı
ya da adlarına dair bir kanıt henüz ele geçirilememiştir. Multidisipliner olarak yürütülen arkeolojik, epigrafik, jeolojik, oşinografik, speleolojik, jeofizik
çalışmalar, analizler ve kaynakça araştırmalarıyla gelecek verilerin değerlendirilmesi sonucunda, çalışılan bölgenin antik adlarının ve kültür tarihi içeri13 Çek asıllı Avusturyalı tarih ve coğrafyacı, Balkan tarihi ve arkeolojisi üzerine çalışmalarıyla tanınır.
14 Jirecek, 1990: 51.
15 Kuban, 2004: 43.
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sindeki yerinin belirlenmesi mümkün olabilecektir. Kazılarımızın ilk sonuçlarına ait yayınlar için bkz. www.bathonea.org/yayinlar

I. ALAN KAZILARI
Küçük Liman, Liman Yolu, Havuz, Meydan :Yarımadanın doğu kıyısında,
Küçük Liman olarak adlandırılan koyda iki taş kaplı iskele mevcuttur. Güneyde yer alan iskelenin 2009 yılında kazısına başlanmıştır. Yüzeyden 1 m.
kadar aşağıda, düzgün kesme taştan yapılmış kaplamalar ortaya çıkarılmıştır.
Alanın doğu ve batısında, göl kenarında yer alan duvarların, üst üste harçsız taş sıraları şeklinde, kıyıya paralel uzandığı görülmüştür. Taş iskelenin
arkasında, batı yönde ilerletilen kazı çalışmalarıyla; 3,85 m. genişliğinde, kenarlarındaki bordur taşlarıyla şekillendirilmiş, ortasına daha küçük taşlarla
stabilize dolgu yapılarak üzeri toprakla sıkıştırılmış, oldukça düzgün bir antik yol tespit edilmiştir. İskeleden yukarıya doğru düz devam eden yol, 100
m. sonra dik açı yaparak keskince sola dönmektedir (Resim: 2). Yol üzerinde
ele geçirilen seramik parçalarıyla diğer küçük buluntular, yolun Erken Roma
Döneminden itibaren kullanıldığını ortaya koymaktadır. Küçük Liman yolu
olarak adlandırdığımız yol, Helenistik ya da Erken Roma dönemine tarihleyebildiğimiz 5x7 m.lik bir havuzla birleşmektedir. Havuz, kireç taşı blokların
düzgün kesimiyle oluşturulmuştur. Birkaç basamakla havuza iniş merdiveni
yapılmıştır (Resim: 3). Havuzun en üst sırasındaki taşlar, içte silmeli olarak
işlenmiştir. Havuzun tabanı da yine çok düzgün kesimli kaplama taşlarıyla örülüdür. Havuzun önünden geçen taş ve mermer döşeli antik yol geniş
bir meydana bağlanmaktadır. Kazılarak ortaya çıkarılan meydanın ölçüleri
40x40 m.dir. (Resim: 3). Bu meydanın antik balık pazarı olarak kullanıldığını
sanmaktayız. Balık satıcıları loncası başkanı gün ağarırken günlük balık miktarını bölge yöneticisi olan eparkhosa bildirdikten sonra, balıkçıların gece boyunca tuttukları balıkları küçük liman yolundan meydana getirdikleri, günlük olarak devlete ödemek zorunda oldukları vergiyi16 buradaki havuza balık
olarak bıraktıktan sonra da balıklarını pazarladıkları sanılmaktadır. 2008 yılı
16 Dagron,2002: 459.
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araştırmasında Küçük Liman kıyısında bulunan EPARKOU damgalı bir unguanterium (koku ya da merhem şişesi) parçası, burada bir yerel yöneticinin
varlığını belirten ilk kanıttır (Resim: 3a). Antik Yunan ve Roma dönemlerinde
balıkçılığın kent ekonomisindeki yeri çok önemlidir. Antik kaynaklara göre,
Küçükçekmece’de bir yılda 15 ton balık tutulmaktaydı.17 Roma ve Bizans dönemlerinde İstanbul ve yakın çevresinde loncalar aracılığıyla yürütülen her
türlü ekonomik faaliyet rahatça denetlenebiliyordu. Lagün gölleri tuzlu, ılık
ve besinle dolu olduklarından palamut ve ton gibi göçmen balıkların yanı sıra
kefal, kılıç, yılan balığı gibi diğer balıkların da rahatça üremelerine olanak
sağlarlardı. Küçükçekmece’nin kefal yumurtasından üretilen havyar kurutması Antik çağlar boyunca oldukça revaçtadır18.
Apsisli Yapı: Küçük Liman’ın yukarısındaki alanda, yüzeyde görülen bazı
kalıntılar nedeniyle başlatılan kazılarla, apsisli bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Apsisin kazılması sırasında kubbesinden dökülen taş
parçalarıyla karşılaşılmıştır. Yapının orta nefindeki taban mermerleri hâlâ
mevcuttur. Yapının, muhtemelen VI. yüzyıldaki büyük depremde ani bir yıkımla temellerine kadar çöktüğü ve daha sonradan tekrar onarıldığı, ancak
XI. yüzyılda tekrar aynı akıbete uğradıktan sonra mezarlık olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Apsisin temelini oluşturan kırlangıç kenetli büyük taş bloklar, burada daha önce Helenistik bir exedra ya da yapının bulunabileceğini
göstermiştir. Exedra olasılıkla bir su yapısı/çeşme/havuz (?) olarak kullanılmış olmalıdır. 2012 yılı kazı sezonunda tespit edilen su kanalının, bu exedraya temiz su sağladığı sanılmaktadır (Resim: 5). Zaman içinde su tünelinin
içinin toprak ve moloz ile kapanmasıyla yeniden açılan tünellerin exedradan
uzaklaştığı sanılmaktadır. Helenistik Dönemden sonra bir süre terk edildiği
anlaşılan exedra, Geç Antik Çağda büyük bir bazilikanın apsis temeli olarak
kullanılmıştır. 2010 yılında apsis temeli içindeki apsis kubbesinin yıkıntısına
ait molozlar temizlenmeye başlanmıştır. 2013 yılında bazilikanın inşa dönemini anlamak için 11.15m. seviyede düzeltilen apsisin içte ve dışta temeline
kadar inilmeye karar verilmiştir. Apsis içindeki seviye indirilirken, Helenistik
17 Bursa,2010:14-18.
Deveciyan, 2006: 218.
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Dönem exedrasına ait taş blokların altında 10.05 m. seviyede kum ve ostreaedulis kabuklarından oluşan seviye ile karşılaşılmıştır19 (Resim: 6). Ostreaedulis
döşeli seviye indirilirken, 50 cm. aşağıda kum ve sarımsı balçıklı bir dokulu
altından bir yapı izi fark edilmiştir. Genişletilerek açılan seviyede kum taşı
bloklardan oluşan iki sıra düzenli yerleştirilmiş taş dizisiyle karşılaşılmış ve
aynı seviyeden bir adet demir heykelcik ele geçmiştir. Apsisin batı yönündeki
15 K No.lu açmadan da yaklaşık on gün aradan sonra aynı tipte ikinci bir
heykelcik daha ele geçirilmiştir (Resim: 7).
İlk heykelciğin bulunduğu yer, apsisli yapının apsis yarı dairesi içindeki 9.45 kotudur. Bu kot, bazilikanın apsisinin temelinin çok daha aşağısında
olup, bazilika ile alakalı bir seviye değildir. İlk bakışta apsisin ayakta kalabilmiş kireçtaşı büyük blokları göze çarpmaktadır.
İkinci heykelcik ise kazıların yine I. bölgesinde 15 K açmasının “c” plankaresinde ele geçirilmiştir. Heykelcik, 15 K “c” plankaresi açmasının 15,98
m.de yüzeyden itibaren inilen 14,90 m. kotunda kuzey-güney yönünde uzanan tek sıralı taş duvar dizisinin altındaki kum ve deniz canlıları kabukları
döşeli 13,87 m. kotundaki başka tabanın altından gelen kumlu doku içinde
ele geçirilmiştir (Resim: 7). Her iki heykelciğin de benzer karakterde yapı tabanlarında ele geçirilmesi bunların aynı döneme ait olduklarını göstermektedir. Açmalar arasındaki mesafe apsisli yapının güneybatı yönünde 45 m.dir.
Kazılar ilerledikçe her iki açmadaki heykelciğin geldiği seviyedeki mimarinin
ilişkisi daha net olarak tanımlanabilecektir. Tipolojik özellikleri göz önüne
alınarak M.Ö. 2000’in ilk yarısına tarihlenebilen Erken Hitit tipindeki iki heykelciğin yanında aynı döneme tarihlenebilen seramik parçalarının da bilimsel bir kazıda ortaya çıkması, buluntuların birbirini doğrulaması açısından
önemlidir (Resim: 8) Hitit seramikleriyle beraber küçük bir parça Kıbrıs M.Ö.
XVII-XV. yüzyıllara tarihlenebilen beyaz astarlı (White Slip) seramik parçası20 ele geçirilmiştir (Resim: 9). Küçükçekmece Gölü havzası (Bathonea) ka19 Ostrea Edulis konusunda İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden,
Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Yard. Doç Dr. A. Edip Müftüoğlu, Dr. Volkan Demir ilk gözlemleri
yapmıştır. Kendilerine teşekkür ederiz.
20 Kıbrıs’ın M.Ö. 2. bin dönemine tarihlenebilen beyaz astarlı bir testi parçası yıllar evvel Çarşıkapı
kazılarında ele geçirilmiştir. Fıratlı 1958: 29-32; Dönmez,2004: 41-55; Dönmez, 2006.:43: 239-264.
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zıları, İstanbul’un eksik kalan tarihsel boşluklarını tamamlayacak veriler ile
ilk kez Trakya’da Erken Hitit izlerini (M.Ö. XVII-XV. yüzyıllar) sunan bölge
olması açısından da bilim dünyasında dikkat çekmeye başlamıştır.

II. ALAN KAZILARI
II. Alan olarak tanımlanan Firuzköy Yarımadası’nın kuzeyindeki kazı
alanında, büyük sarnıç, kale içi yapıları ve sütunlu yapı olarak adlandırılan
kalıntılarda kazılar devam etmektedir. Kazılarda ortaya çıkan yapıların tuğlaları, I. Constantinus ve oğullarının (Constantinus II, Constantius, Constans)
hâkimiyet dönemine ait damgalar taşımaktadır21. II. Bölgenin İmparator I.
Constantinus ile oğulları zamanından başlayarak, giderek genişleyen ve imparatorlara ait bir mekânı barındıran saray/manastır kompleksi, martyrion,
büyük su sarnıcı gibi mimari kalıntılara sahip olduğu düşünülmektedir.
Büyük Sarnıç: Kalıntıların üzerlerini tamamen kapatan bitki örtüsünün kaldırılmasıyla büyük bir anıtsal yapının varlığı anlaşılmış ve bu alanda da kazı
yapılmasına karar verilmiştir.22 İlk kez 2011 sezonunda başlatılan kazılarda,
damgalı tuğlalardan örülmüş, kemerli, açık bir sarnıç tespit edilmiştir. Sarnıcın içinde, duvar yüzeyinin 5 cm.lik kalın bir sıvayla kaplı olduğu, onun
da üzerinin daha ince bir tabaka hâlinde sıvandığı görülmüş, düzenli aralıklarla pişmiş toprak künkler bulunmuştur. İçleri toprakla dolmuş bu künkler
temizlendiğinde, çoğunun kör oldukları ve arka kısımlarının bilinçli olarak
kapatıldığı anlaşılmıştır. Kapalı künklerin, büyük su kapasitesine sahip sarnıcın içindeki su basıncını azaltmak amacıyla yerleştirildiği sanılmaktadır.
Yapının, doğu-batı ile kuzey-güney duvarlarının köşe yaparak değil de, oval
dönerek birleştiği ve batı yönündeki duvarın, yukarıdan gelen basıncı engellemek amacıyla kemerli nişlerle devam ettiği görülmüştür; bu nişlerden dokuz
tanesi açılabilmiştir. Sarnıcın uzunluğunu anlamak amacıyla doğu-batı eksenli
uzun duvar takip edilmiştir. 2012 yılı itibarıyla 70,2 m.si kazılan uzun duvar,
21 Sayar 2014: 187-194.
22 Büyük Sarnıç olarak adlandırılan yapının kalıntılarına, ilk kez, Avcılar Belediyesi Başkanlığı’na
bağlı KUDEP uzmanları Cafer Tayyar Emre (Sanat Tarihçisi) ve Ahmet Arslandoğmuş (Arkeolog) dikkat çekmiştir.
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yüzeyden -3,5 m. alçalarak devam eden (Resim: 10). Sarnıcın tabanının, 10 cm.
kalınlığında, kırmızı renkli, sıkıştırılmış tuğla tozundan hazırlanmış bir harçla
sıvandığı anlaşılmıştır. Uzun duvarın güneyinde, sarnıca su sağlayan kanallardan birisi tespit edilmiştir. Dış yüzeyi taştan, içi ise molozla doldurulmuş
kanal, yatağını ve kenarlarını oluşturan ince taş plakalar ve su geçirmezliği
sağlayan iç kaplamasıyla geniş ve alçak bir duvardan oluşmaktadır. Kanalın
ve çevresindeki anıtsal boyutlu su yapılarının varlığı, Antik Çağda bu konuda
sıkıntı çeken Konstantinopolis’e su taşıyan yollardan birinin buradan geçmiş
olabileceğini ya da limana girip çıkan gemilerin temiz su ihtiyacını karşılamak üzere planlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Sarnıçta ele geçirilen
damgalı tuğlalar yoluyla İmparator I. Constantinus döneminde (324-337) bu
yapının inşasına başlanılmış ve sonrasında imparatorun oğulları tarafından
inşaatın devam ettirilmiş olabileceği; V-VI. yüzyıllarda da dönemin önemli
din adamları ya da bölgesel yöneticileri tarafından, değişik tuğla imalathanelerince üretilen malzeme ile onarımların yaptırıldığı sanılmaktadır23.
Kale İçi Açmaları: Kale içi alan olarak adlandırdığımız alanda ortaya çıkmaya başlayan 13 M-14 M açmalarında beliren büyük yapı gruplarının niteliği
henüz tespit edilememiştir. Bu yapı gruplarının birbiri ile ilişkili bir kompleks
olduğunu düşünmekteyiz. Kale kalıntısı önündeki alanlarda tabanları opus
sectile tarzında mozaik kaplı, köşegenli bir yapının niteliği çözülememiştir.
Mimari planının özellikleri henüz tam ortaya çıkmamasına rağmen Bizans
uzmanlarımız tarafından bu yapının IV-V. yüzyıllara ait bir martyrion olabileceği düşünülmektedir (Resim: 11).
Sütunlu Yapı: Kaçak kazıcıların açtığı bir delikten görülen sütun parçasının bulunduğu noktadan başlandığı için “sütunlu yapı” olarak adlandırılan
kazı alanı, XIII. yüzyıl başından geriye doğru V. yüzyıla kadar tarihlenebilen
mimari kalıntılar ve küçük buluntular vermiştir (Resim: 12). Sütunlu yapının doğusunda 2013 yılında açılan 16F-16G-27F-27G-28G açmalarında, atölye
olabileceği sanılan mimari bölmeler ile 2013 yılının ilginç buluntuları ele geçirilmiştir. 7 adet altın sikkeden oluşan minik bir hazine de bu açmanın latrina
(tuvalet) olarak kullanılan bölümünün duvar kenarından çıkmıştır. İmpara23 Sayar, 2013:53-55.
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tor Phokas (602-610) ve imparatorlar yaşlı ve genç Heraklioslara (610-640) ait
altın sikkeler, aynı seviyede geçen buluntuların tarihlendirilmesine yardımcı
olmuştur. Oldukça sağlam insitu durumda amforalar ve 600’den fazla unguanterium yine bu açmalarda ele geçirilmiştir (Resim: 13). Tübitak Marmara
Araştırma Merkezi tarafından yapılan analizler sonucunda içlerinde ilaç kalıntıları olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu açmalarda yaklaşık 620-640 yılları
civarında büyük bir yangın yaşandığı gözlenmektedir. Yangın sırasında aceleyle yapının içinin terk edildiği, geride kalan çok fazla buluntudan anlaşılmaktadır. Bu tarihler, Tuna Nehri’ni geçerek Bizans topraklarına ait Trakya
üzerinden gelen Avarların Konstantinopolis’e kadar akınlar yaptığı ve İmparator Phokas ile Heraklios’un batıda Avar ve Bulgarlar ve doğuda Sasanilerle
savaştığı yıllardır24.
II. Alanda IV-VII. yüzyıllar arasında yoğun bir yaşam olduğu görülmektedir. VII. Yüzyıl ilk yarısında yaşanan yangının ardından bölgenin bir süre terk
edildiği sanılmaktadır. IX-XII. yüzyıllar arasında tekrar yerleşildiği anlaşılan
bölgede, XIII yüzyıldan sonraya tarihlenebilen malzemenin çok az ele geçirilmesi, bu tarihten sonra yarımadanın kuzeyinin yerleşim yeri olarak kullanılmadığını göstermektedir.
2015 yılı sütunlu yapı kazılarında bir kaç bakır/kurşun alaşımlı obje ele
geçirilmiştir. Bu objelerden bir tanesi İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarından Seda Tulgar’ın detaylı temizliği sonrasında stilistik açısından Erken Hitit Dönemine tarihlenebilen bir kurşun figürin olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece 2013 yılı kazılarında
ele geçirilen demir figürinler ile seramik parçaları ile aynı döneme tarihlenebilen başka malzemelerin ikinci kazı alanında da ele geçirilmesi bölgedeki Hitit
varlığını kuvvetlendiren veri olması açısından oldukça önemlidir (Resim: 14).
III. ALAN KAZILARI
Büyük Liman: Göl üzerinde kuzeyden güneye doğru uzanan Avcılar Firuzköy Yarımadası’nın ucundaki doğal olmayan çıkıntı, bir antik limanın kalıntılarına aittir (Resim: 15). Büyük Liman olarak adlandırılan yarımadanın
24 Ostrogorsky, 1940: II.3.
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ucundaki alanda, düzgün kesme taş ve moloz taşlarla yapılmış, 1,5 m. kalınlığında, limanın teras duvarlarına ait kalıntılar bulunmaktadır. Büyük Liman
kalıntıları arasında; Roma dönemine ait lahit parçaları da dikkat çekmektedir.
Ayrıca, göl içindeki kayalık üzerine, fener inşa edildiğine dair bir kalıntı da
tespit edilmiştir. Küçükçekmece Gölü, ilk zamanlar Marmara Denizi’nin bir
koyudur, zamanla koyun önünde ince bir kıyı kordonunun oluşmaya başlamasıyla, yavaş yavaş deniz ve koy birbirinden ayrılarak lagün gölüne dönüşmüştür.25 Geç Antik Çağ yazarlarından Agathias’ın aktardığı bilgilerden,26 VI.
yüzyılda deniz ile gölü ayıran kumsalın açık olduğu anlaşılmaktadır.
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Resim 1: Küçükçekmece Gölü havzası ve kazı alanları.

Resim 2: Antik limana inen yol.
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Resim 3: 40x40 m. ölçülerinde mermer meydan.

Resim 4: Apsisli yapı kazısı.
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Resim 5: Apsisli yapıya su sağlayan kanal.

Resim 6: Apsis arkasında seviye indirme çalışması ve midye
kum seviyesi.

Resim 7: Erken Hitit Dönemine tarihlenen heykelcikler.
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Resim 8: Erken Hitit Dönemine
tarihlenen
kırmızı astarlı, açkılı seramikler.

Resim 9: Kıbrıs beyaz astarlı seramik parçası.

Resim 10: Sarnıç kazısı.

Resim 11: Martyrion kazısı.
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Resim 12: Sütunlu yapı.

Resim 13: Unguanteriumların ortaya çıkış anı.

Resim 14: Geyik üzerinde
tanrıça, kurşun/
bakır alaşım
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Resim 15: Büyük liman (Google Earth).

BATMAN İL SINIRLARI İÇİNDE KALAN ILISU BARAJI
ETKİLEŞİM ALANINA DAİR JEOMORFOLOJİK VE
ARKEOLOJİK TESPİTLER

Gülriz KOZBE*
Sabri KARADOĞAN
Akarcan GÜNGÖR

GİRİŞ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izinleri, Batman Müzesi Müdürlüğü’nün başkanlığı, şahsımın bilimsel danışmanlığı altında, Dicle Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sabri
Karadoğan’ın jeomorfolojik bağlamda verdiği bilimsel danışmanlık ve arazi
desteği ile yürütülen “Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim
Alanına Dair Jeomorfolojik ve Arkeolojik Tespitler” başlıklı proje, 4.Ocak
2015 ile 18.Aralık 2015 tarihleri arasında mücbir sebepler nedeniyle gidilemeyen bazı mevkiler hariç, batıda Batman Çayı, kuzeyde Kıra Dağı, doğuda
Garzan Vadisi ve Kendalan Antiklinali, güneyde ise Batı ve Doğu Raman Gercüş ve Hasankeyf aksı arasında kalan Dicle Nehri ana gövdesi ve çevresindeki vadilerde (Harita: 1) olmak üzere nerdeyse kesintisiz 12 ay boyunca
sürdürdüğümüz bir çalışmadır.
Birçok kültür bölgesinde olduğu gibi Ilısu Barajı etkileşim alanında da doğal çevre ve paleo-ortam çalışmalarına dair önemli bir eksiklik söz konusudur. Ayrıca 2011 yılında Diyarbakır ilinde ilk kez jeomorfoloji çalışmalarını
başlattığımız dönemden beri birçok kereler belirttiğimiz üzere Ilısu Barajı’nın
yapımının tamamlanmasıyla kültür varlıkları gibi jeomorfolojik bulguların
da tamamen su altında kalacak olması nedeniyle bu projenin gerekliliğine ve
önceliğine ihtiyacımız bulunmaktadır.
*

Prof. Dr. Gülriz KOZBE ( Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batman/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Sabri KARADOĞAN (Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fak., Coğrafya ABD, Diyarbakır/TÜRKİYE.
Uzm. Akarcan GÜNGÖR (Batman Üniversitesi, Sason Meslek Yüksek Okulu, Batman/TÜRKİYE.

389

Arkeolog ve coğrafyacıların oluşturduğu uzmanların yanı sıra başta Batman Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri’nden gelen öğrenciler
olmak üzere çeşitli üniversite öğrencilerinin dönüşümlü katılımı ile oluşturulmuş bir ekiple1 gerçekleştirdiğimiz bu projede 20.Mart.2015 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüzden gelen izin doğrultusunda zamanın ve ulusal
kaynakların verimli kullanılması adına jeomorfolojik gözlem yapılan alanlarda arkeolojik belgelemeye de yer verilmiştir2.
Araziden elde edilen bilgi, bulgu ya da gözlem verileri daha sonra FileMaker bilgisayar programıyla düzenlenen veritabanının yanı sıra dijital veri
olarak harita veri tabanına da aktarılmıştır.

JEOMORFOLOJİK TESPİTLER
Batman ili, kuzeydoğuda Kıra Dağı (mesa görünümlü bazalt platosu), güneyde Raman ve Gercüş antiklinalleri ile çevrili Raman Dağı’nın bindirmesinden kaynaklı olarak oluşmuş bir çöküntü sahasıdır. Bölge her ne kadar
çöküntü alanı olarak oluşmuş olsa da daha sonraki dönemlerde bölgede akmaya başlayan Batman Çayı, Dicle Nehri ve İluh Deresi tarafından şekillendirilmiştir. İl merkezi Batman Çayı sekisi üzerinde İluh Deresi’nin oluşturduğu yelpaze üzerine kurulmuştur. Bölgede il merkezinden geçen Batman
Çayı daha sade bir yüzeyde akarken Dicle Nehri’nin aktığı vadi, Raman ve
Gercüş antiklinalleri arasında gömük menderes şeklindedir. Bölgede deprem
jeomorfolojisi, karst jeomorfolojisi ve fluviyal jeomorfolojiye ait elemanlara çokça rastlanıldığı için bölge, jeolojik ve jeomorfolojik açıdan çok önemli
bir yer teşkil etmektedir. Bölge, Arabistan levhasının sıkıştırmasıyla oluşan
Bitlis-Zagros kenet kuşağına çok yakın bir konumda olmasından dolaylı böl1

2

Arkeologlar: Akarcan Güngör, Murat Tosun, M. Ali Özdemir, Eyüp Caner, Uğur Candar, Yunus Akgün, Süleyman Ünlü, Fatih Baytaroğlu; Coğrafyacılar: Aladdin Al, Emrah Demirören,
Rıdvan Arı; Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri öğrencileri Selami Ekin, Abdülkadir Gündeğin,
Kadri Kızılbulut, Emrah Çelebi, Cüneyt Aytekin, Fatma Afşin, Rojin Akgün ve Sosyoloji Bölümü
öğrencisi Mehtap Ceyran. Tüm ekip üyelerine projenin gerçekleşmesi adına göstermiş oldukları
yoğun çaba ve emekleri için teşekkür ederiz.
Projede Batman Müze Müdürlüğü Başkanlığı adına Batman Müzesi’nden Uzm. Şehmuz Genç
ile İznik Müzesi’nden Uzm.Engin Ülgen görev yapmıştır; kendilerine çalışmalarımıza vermiş
oldukları yapıcı destek için teşekkür ederiz
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gede tektonizma da etkisini göstermektedir. Arabistan levhasının Anadolu
plakasının altına dalmasıyla çalışma bölgesinde bulunan Raman ve Gercüş
antiklinalleri’nde çok şiddetli kıvrım ve kırıklar oluşmuştur3.
Batman il sınırları içinde yer alan ve baraj inşaatının tamamlanmasıyla sular altında kalacak olan araştırma sahamız 10 alana bölünerek jeomorfolojik
tespitlerde bulunulmuştur:
1 No.lu Alan: Hasankeyf’in doğusu / Saklıköy ve Irmak Köyü civarı,
2 No.lu Alan: Dicle Nehri Vadisi ve Kantar Köyü civarı,
3 No.lu Alan: Hasankeyf’in kuzeydoğusu,
4 No.lu Alan: Hasankeyf’in güneydoğusu / Soğucak Köyü civarı,
5 No.lu Alan: Batman’ın güneyi Dicle Nehri Vadisi,
6 No.lu Alan: Dicle Nehri Vadisi / Atlıhan ve Akarca mahalleleri,
7 No.lu Alan: Bismil-Batman sınırı / Güzelköy civarı,
8 No.lu Alan: Hasankeyf’in güneydoğusu / Büyükdere Köyü,
9 No.lu Alan: Gercüş’ün kuzeybatısı / Aydınlı ve Boğazköy civarı,
10 No.lu Alan: Beşiri’nin güneybatısı / Kıra Dağı etekleri (Harita: 2).
1. No.lu Alan. Hasankeyf’in Doğusu / Saklıköy ve Irmak Köy Civarı (Harita: 2):
Yapılan gözlemler ve arazi tespit çalışmaları sonucu ortamda taraçalar (sekiler) tespit edilmiştir. Akarsu vadilerinin kenarında birbirlerinden basamaklarla ayrılmış düzlükler olan taraçalar, farklı dönemlerdeki akarsu yatağının
seviyesini ve buradaki aşınma ve depolanma durumunu gösterir (Resim: 1).
Taraçalar, herhangi bir bölgenin jeomorfolojik evrimi konusunda önemli bilgiler verir. Bazı taramalarda alüvyal dolgular, bazılarında ise yerli kaya saptanmıştır. Irmak Köy’ün batısında bir göl deposu alanı bulunmaktadır. Bu göl
deposunda iri çakıl taneleri gözlenmektedir. Saklıköy’ün doğusunda bulunan
klüz boğazın yamaçlarında, mezozoik kil taşları tespit edilmiştir.
3

Karadoğan-Kozbe 2013; Yıdırım 2004; Yıldırım-Karadoğan 2005.
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2.No.lu Alan. Dicle Nehri Vadisi ve Kantar Köyü Civarı (Gercüş) (Harita: 2):
Çarpaklar, menderes büklümleri yaparak akan bir ırmağın, su yatağına doğru çok eğimli, hatta dimdik olarak uzanan ve hızlı akış çizgisinin yanaştığı
kıyı olduğu için kemirilen yanıdır. Eski mağara tabanının fiziksel ve kimyasal
yolla çözülmesi sonucu oluşan doğal köprü tespiti yapılmıştır. Ayrıca sileks
yumruları ve traverten oluşumları gözlemlenmiştir (Resim: 2).
3.No.lu Alan. Hasankeyf’in Kuzeydoğusu (Harita: 2): Yapılan arazi çalışmaları ve gözlemler sonucunda, Dicle Vadisi’nin daraldığı alanda alçak ve orta
yükseklikte taraçalar ve etek düzlükleri gözlemlenmiştir. Faylanmalar esnasında iki bloğun birbirine sürtünmesi sonucu fay dikliğinin parlak bir durum
arz etmesiyle görülen fay aynaları oluşur. Bölgede Dicle Nehri’nin kesmiş olduğu bir boğaz olma ihtimali bulunmaktadır. Bu boğazın kesilmeden önceki
dönemlerde bir set oluşturduğu ve bunun sonucunda baraj gölü oluşturduğu
tahmin edilmektedir.
4.No.lu Alan. Hasankeyf’in Güneydoğusu / Soğucak Köyü Civarı (Harita: 2): İncelenen fay kaynağı akiferden yüzeye ulaşana kadar suyun kimyasal etkisiyle
bünyesine almış olduğu kalsit yüzeyde suyun buharlaşmasıyla birikir. Dolayısıyla fay kaynağında karstik birikme şekillerinden olan traverten oluşumu
gözlemlenmiştir. Fay kaynağının kimi dönemlerde akış gösterdiğini kanıtlayacak bitkiler tam kaynağın ağız kısmında yer almaktadır. Ancak gözlemin
yapıldığı dönemde bu kaynakta su akışı yoktur.
5. No.lu Alan. Batman İlinin Güneyi / Dicle Nehri Vadisi (Harita: 2): Arazi
çalışmalarında, mevsimlik bir dere yamacı olan bu alanda geçmiş dönemde
yağışlı bir rejim altında paleo-soliflükasyon olayı (çamur akıntısı) meydana
geldiği gözlemlenmiştir. Yamaçlarda kafesli çözülme olayı görülmektedir
(Resim: 3). Vadi yamacından vadi tabanına inildikten sonra Dicle Nehri’nin
oyduğu seviyeler tespit edilmiş ve bu seviyeler üzerine yamaç üzerinden gelen tali akarsuyun aşındırmış olduğu şelale ve dev kazanı tespit edilmiştir.
Dev kazanları genelde fayların olduğu seviyenin birden düştüğü yerlerde
akarsuyun yüksekten düşmesiyle ana kayayı oyması şeklinde meydana gelir.
Ayrıca çarpak tarafından oluşturulmuş kaya oyuklarına ve kaya oyuğunda
sileks yuvaları ve sileks tabakalarına rastlanmıştır (Resim: 2). Konkoidal ya-
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pısı sayesinde Paleolitik ve Neolitik insanı tarafından kesici, delici alet yapımında kullanılmıştır.
Geçmiş dönemlerde insanlar tarafından kaya sığınağı olarak kullanıldığı
düşünülen bir mağara görülmüş bu mağaranın içinde karstik biriktirme şekli
olan sarkıt oluşumu başlangıcı gözlenmiştir. Kaya sığınağı şeklindeki mağaranın içerisinde fay kaynağı bulunmuştur.
6. No.lu Alan. Dicle Nehri Vadisi / Atlıhan ve Akarca Mahalleleri (Hasankeyf)
(Harita: 2): Kurak ve yarı kurak bölge topografyasına ait rüzgar aşındırma
şekli olan mantar kaya tespit edilmiştir (Resim: 4). Alanda birçok kaya sığınağı bulunmaktadır. Oyuklarda ise sileks (çakmaktaşı) saptanmıştır. Tektonik
ortamda ise düşey atılımlı faylar tespit edilmiştir. Jips erimesinden kaynaklı
çökme depresyonu olabileceği düşünülmektedir (Resim: 5). Bölgede tektonik hareketler, şiddetli kütle hareketleri sonucu enkazlar meydana gelmiştir.
Kuleli karst oluşumunun varlığı buna bağlıdır. Alandan dolomit ve kireçtaşı
örnekleri alınmıştır. Atlıhan köyünün kuzeyinde kuleli karst tespit edilmiştir.
7. No.lu Alan. Bismil-Batman Sınırı / Güzel Köy Civarı (Harita: 2): Bismil-Batman sınırındaki bu alanda coğrafi görünümün değiştiği, geniş, bereketli tarım
alanlarının bittiği ve kalker tabakasının başladığı gözlemlenmiştir.
8. No.lu Alan. Hasankeyf’in Güneydoğusu / Büyükdere Köyü (Harita: 2): Aşınma sonucu ortaya çıkan Paleosen yaşlı (65 milyon) Gercüş formasyonunun
kırmızımsı rengi, sıcak ve nemli iklimi temsil eder. Daha çok Gercüş depresyonunda ve Hasankeyf güneyindeki görülen bu birimler, içerdikleri kil depoları nedeniyle su kaynaklarının ortaya çıkmasında ve tarımsal faaliyetler
(özellikle bağcılık) açısından önemlidir. Bunlar, şiddetli erozyona yatkın birimlerdir. Bütün bu özellikleriyle Gercüş antiklinali ve yakın çevresi, yapıları
oldukça net ve olgunluk safhasında olan Jura kıvrımlarına güzel bir örnek
teşkil eden ve jeolojik ve jeomorfolojik saha çalışmaları kapsamında değerlendirilebilecek adeta jeomorfolojik laboratuar niteliğinde bir sahamızdır.
9. No.lu Alan. Gercüş’ün Kuzeybatısı / Aydınlı Köyü ve Boğazköy Civarı (Harita: 2): Nehir Deresi Boğazı olarak adlandırılan bu ortamın bir klüz vadisi olduğu tespit edilmiştir. Vadi, Gercüş antiklinalinin boşaldığı depresyonlardan
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biridir. Tabakalar, Dicle Nehri’ne doğru eğimlidir; kuesta yapısı ortaya çıkmıştır. Göl ortamı çökelleri ve klivaj olayı, vadi boyunca tespit edilen diğer jeomorfolojik olaylardır. Boğaz boyunca kolivyal depolar görülmüştür. Ayrıca
alandan kalsit, kalsit yumrulu gre (kum taşı) ve kil taşı örnekleri toplanmıştır.
Gercüş antiklinali ve çevresinde literatüre geçmiş özellikte jeomorfolojik
olarak oldukça özgün kıvrımlı yapı şekilleri meydana gelmiştir. Bunlardan
en tipik olanı, aşındırılarak içinin boşaltılması sonucu geniş bir antiklinal vadisi veya komb (combe) şeklini alan Gercüş antiklinali tabanıdır. Subsekant
bir depresyon olan antiklinal tabanının yamaçlarında ise hogbekler (asimetrik
olmayan sırt) oluşmuştur.
10. No.lu Alan. Beşiri’nin Güneybatısı / Kıra Dağı Etekleri (Harita: 2): Kıra
Dağı volkanizmasının bir bazalt platosu olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sahasında altıgen prizmalar biçiminde, sütun bazaltlar tespit edilmiştir (Resim:
6). Bu sütunlar magma akıntılarının ani soğuyup büzülmesinden ileri gelmiştir.

ARKEOLOJİK TESPİTLER
Yukarıda tanımlanan jeomorfolojik tespitler sırasında aynı araştırma sahası içinde kayıt altına alınan arkeolojik unsurları:
1. Resimli kaya sığınakları,
2. Höyükler,
3. Kale yerleşimleri,
4. Kayalık alan yerleşimleri,
5. Kaya konutlar,
6. Kaya mezarları,
7. Su yapıları (sarnıçlar, su toplama hazneleri, su yolları, su kanalları ve
su tünelleri),
8. Silolar,
9. İşlik ve
10. Libasyon ve stel çukuru şeklinde tasnif edebiliriz.
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1. Resimli Kaya Sığınakları: Bir adeti Dicle Nehri’nin kuzeyinde, diğerleri
nehrin güneyinde olmak üzere, Ilısu Barajı etkileşim alanı çerçevesinde Merkez, Gerçüş ve Hasankeyf ilçe sınırları içinde kalan ve Hasankeyf-Gercüş
arasındaki vadilerde yer alan 24 adet resimli kaya sığınağı ile karşılaşılmıştır
(Resim: 7). Sığınaklarda figür ve motiflerin çoğunlukla kazıma tekniği ile yapıldığı (Resim: 8); yer yer de boyanın kullanıldığı çok farklı kompozisyonlara
sahip duvar resimleri ile karşılaşılmıştır. Yerleşik hayata henüz geçilmediği ve
tarımın yapılmadığı dönemin uygulamaları olan bu duvar resimleri, olasılıkla insanoğlunun ilk sanat eserlerinin ortaya çıkardığı Üst Paleolitik Dönemde
yapılmış olmalıdır. Resimlerdeki kompozisyonlar özellikle bölgenin faunası
hakkında detaylı bilgi vermekle birlikte av ve ritüel sahneleri gibi avcı-toplayıcı toplumun günlük yaşamından görüntüleri de gözler önüne sermektedir.
Resimli kaya sığınaklarının bazılarında haç motiflerinin yer alması, bunların
olasılıkla Erken Hıristiyanlık Döneminde yerleşim gören bu alanlarda propaganda amaçlı daha sonradan yapılmış motifler olduklarını düşünmekteyiz.
2. Höyükler: Ilısu Barajı Etkileşim Alanı sınırları içinde olup proje çalışma
sahamızın kapsamına giren Hasankeyf Höyük, Gre Amer, Kuriki Höyük,
Çemi Alo gibi daha önceki yıllarda tespiti yapılmış ve halihazırda kazıları
devam eden höyükler haricinde çalışmalarımız sırasında tarafımızca kayıtlara geçirilen ve su altında kalacak bir adet höyük bulunmaktadır. Balpınar
adındaki höyük (Resim: 9), Batman Merkez ilçesine bağlı Balpınar Beldesi’nin
hemen güneyinde yer almaktadır. Yaklaşık 150 m. çapında olup, denizden
539 m. yüksekte yer alır. Höyük, günümüzde beldenin mezarlık alanı olarak
kullanılmaktadır. Gözlem yapılan alanda eski mezarlara da rastlanıyor olması olasılıkla Ortaçağ’dan itibaren alanın mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, alanda çok fazla ağaçlandırma yapılmasından dolayı da
tahribatın oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Alanda saptanan seramik
buluntular, Halaf Döneminden başlayıp çok az örnekle temsil edilse de Ortaçağa kadar uzanmaktadır. Bu da höyüğün Ortaçağda yerleşim amaçlı değil,
mezarlık alanı olarak kullanılmış olduğunu gösteren bir durumdur. Höyükte
göze çarpan buluntular arasında büyük ezgi taşları, söve taşları ve pres taşları bulunmaktadır. Ayrıca, yer yer çakmaktaşı ve obsidyen parçaları ile de
karşılaşılmıştır.
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3. Kale Yerleşimleri: Dicle Nehri ve Garzan Çayı boyunca yapılan çalışmalar sırasında, beş adet kale yerleşimi (Hasankeyf İlçesi’ndeki Mirdese (Kumluca), Atlıhan doğu ve batı (Resim: 10), Gavur Kaleleri ile Merkez ilçedeki
Dezge Tepe Kalesi) Dicle Nehri çevresinde; bir adet kale yerleşimi de (Türbe
Mevkii Kalesi) Garzan Çayı yakınlarında gözlenmiştir. Kalelerin hepsi doğal
bir kayalık alanın tepesinde yer almaktadır. Kalelerde yapılan çalışmalarda
Dicle Nehri çevresindeki üç kalenin kayalık alanının elverdiği ölçüde kaya
konut örnekleriyle görülürken, Dicle Nehri ve Garzan Çayı yakınındaki kalelerde de konutların taş temel izlerine rastlanmıştır. Mirdese ve Atlıhan batı
kalelerinde herhangi bir sur duvarı izi saptanmamıştır. Diğer kalelerde ise
sur duvarı örneklerine rastlanmıştır. Kalelerin tümünde Ortaçağa tarihlenen
seramik buluntuları ile sıkça karşılaşılmıştır. Ayrıca, yer yer görülen horasan harçlı duvar örnekleri de Ortaçağ ağırlıklı yerleşim yerleri olduklarını
destekler niteliktedir. Bununla birlikte Mirdese ve Atlıhan doğu-batı kaleleri
yakınında karşılaşılan Geç Antik-Erken Hıristiyanlık Dönemi mezarları ise
buradaki kalelerin ilk olarak Geç Antik Çağda yerleşim görmüş olduklarının
göstergesidir.
4. Kayalık Alan Yerleşimleri: Merkez ilçedeki Salkımlı, Hasankeyf ilçesindeki Mirdese ve Gerçüş’deki Kantar Köyü kayalık alan yerleşimleri, daha çok
işlenmesi kolay olan sarnıç, su yolu ve silo gibi benzeri yapıların yoğun olarak
görüldüğü kayalık alanlardır. Dicle Nehri ve çevresindeki vadilerde yer alan
kayalık alanlarda altı adet kaya kilisesi örnekleriyle karşılaşılmıştır. Örneklerden bir adeti hariç, tümünde haç motifleri yer almaktadır. Tüm kiliselerin
etrafında veya içinde mezarlık alanları mevcuttur. Yapılan incelemeler sonucunda özellikle Dicle Nehri’nin çevresinde yer alan kiliselerin yakınında yer
alan mezarlar ve haç motifleri ışığında kiliselerin Erken Hıristiyanlık Dönemine ait oldukları saptanmıştır. Kiliselerde veya kilise yakınlarında görülen
haç örnekleri ışığında kiliselerin 4-7. yüzyıllar arasında yapılmış olduğu ve
kullanım gördüğü anlaşılmaktadır. Kayalık alan yerleşimlerinde yoğun olarak Ortaçağa tarihlenen seramik buluntular ile karşılaşılmıştır.
5. Kaya Konutlar: Dicle Nehri’nin kuzey ve güneyinde yer alan kayalık
alanlarda (Merkez ilçe sınırları içinde Salkımlı, Oymataş, Karaka ve Suçeken
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kayalık alanları; Hasankeyf İlçesi’nde ilçenin kuzeydoğusu, güneydoğusu ve
güneyi, Hasankeyf Kalesi’nin batısı, güneyi ve güneydoğusu, Mirdese Köyü,
Yukarı Karha, Aşağı Karha, Üçyol Köyü, Üçyol Köyü’nün güneybatısı, Gavur
Vadisi doğu ve batı yamaçları, Zevruney Vadisi, Nis Tepesi ve çevresi, Atlıhan mezraa, Kadırga mağaraları, Öğütlü Köyü, İncirli Köyü, Çardaklı Köyü,
Gavur Kalesi, Gelyameviya Vadisi, Kalatbintirkafir Tepesi, Karaköy’ün kuzey yamacı ve Tabya Tepesi) çok sayıda kaya konut tespit edilerek yazılı ve
görsel kayıt altına alınmıştır (Resim: 11-12). Özellikle doğu ve batı Raman
Dağı ile Dicle Nehri’nin güneyinde yer alan kayalık alanların çabuk eriyebilen ve işlenmesi kolay olan marn kayacı nedeniyle kaya konut yapımına
uygun olması, bu alanlarda kaya konutların yoğun olmasının ana sebebidir.
Kaya konutlarda yapılan gözlemler sonucunda özellikle iki tip mekân anlayışı belirlenmiştir. Bunlar: tek mekânlı ve birden fazla mekâna sahip kompleks mekânlar olarak tasnif edilebilirler. Tek mekânlı (Resim: 12) örnekler
ile kompleks mekânlı örnekler (Resim: 11) bir arada görülen örnekler olup,
kompleks mekânlı örneklerin tek mekânlı örneklerden farkı, hayvanlar için
yapılmış ahır örneklerinin olmasıdır. Ayrıca, bazı istisna durumlarda üç
mekânlı veya iki katlı olan örnekler de vardır. Bu durum akla, ekonomik sebeplerden kaynaklı olarak değişkenlik göstermiş olduklarını getirmektedir.
Kaya konutlardan bazılarında doğu veya güney bölümlerine özel nişler
yapıldığı gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında bu tür nişlere sahip örnekli kaya konutların çevresinde kayaya oyularak yapılmış tek nefli kilise,
şapel veya kaya cami örnekleri de gözlenmiştir. Bu sebeple doğuda özel nişlere sahip olan örneklerin Erken Hıristiyanlık Döneminde ibadet alanı olarak
kullanılan bölümler olduğu, güneyde özel nişlere sahip olan örneklerin ise
namazgâh alanı olarak kullanılmış olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kaya konutlar çevresinde sıkça görülen Geç Antik Çağa ait kaya mezarları
ile civarda yer alan Ortaçağa ait seramik buluntuların yoğun olması, kaya konutların Geç Antik Çağdan Ortaçağ sonlarına kadar yoğun bir şekilde iskân
edildiğini gösteren önemli ipuçlarıdır.
6. Kaya Mezarları: Merkez ilçedeki Serkevir Vadisi ile Hasankeyf ilçe sınırları içinde Dicle Nehri ve çevresinde Zevruney Vadisi, Raşiye Boğazı,
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Hasankeyf’in güneyi, Hasankeyf Kalesi’nin güneyi, Mirdese Kalesi’nin güneyi, Atlıhan mezrasının doğusu, Kadırga Mağaları, İncirli Köyü ve Saklı
Köy’ün güneydoğusundaki mevkilerde yapılan arazi tespitleri sırasında çok
sayıda kaya mezarı ile karşılaşılmıştır (Resim: 13). Çok çeşitli tipoloji gösteren
bu kaya mezarları, niş şeklinde kayaya oyulmuş mezarlar, arcosoliumlu (kemerli niş) kline mezarlar, arcosoliumlu lahit (tekne) mezarlar, khamasorion (taş
sanduka) mezarlar, lahit (tekne) mezarlar, ostotek-rölik mezarlar, hücre planlı
mezarlar ve anıt mezarlar olarak tanımlayabiliriz. En fazla çeşitlilik, Hasankeyf Kalesi’nin güneyinde yer alan mezarlarda söz konusudur.
Kaya mezarları genel olarak, Geç Roma-Erken Hıristiyanlık Dönemine
tarihlenmektedir. Özellikle arcosoliumlu mezarlar, Geç Roma Dönemi (2-4.
yüzyıl) mezarları olarak bilinir. Bu tür mezar yapıları, pagan mezarlarıdır.
Özellikle bu tür mezarların etrafında yer alan kilise örnekleri ışığında mezarların paganlar tarafından kullanılmasının yanı sıra Hıristiyanlar tarafından
da kullanımına devam edildiği anlaşılmaktadır. Tek örnek halinde karşılaştığımız anıt mezar üzerinde yapılan incelemeler de Geç Roma Döneminde (2-4.
yüzyıl) yapılmış olduğu yönündedir.
7. Su Yapıları: Proje kapsamında özellikle kayalık alanların olduğu bölgelerde yapılan çalışmalar sırasında hemen her yerde (Merkez ilçede Salkımlı mezrası ve Dezge Tepe; Hasankeyf’de ise Mirdese Kalesi, Gavur Vadisi,
Zevruney Vadisi, Atlıhan doğu kalesi, Tabya Tepesi ve Kadırga mağaraları)
sarnıçlar ve su toplama hazneleri ile karşılaşılmıştır. Özellikle yağmur sularının biriktirildiği bu yapılarla bağlantılı su yolları, su tünelleri ve bunların
sonlandığı yerde bulunan sarnıç veya su toplama haznesi örnekleri, kale ve
kaya konutların olduğu alanların tümünde mevcuttur.
8. Silolar: Hasankeyf ilçesinde kalan çalışma sahamızda (Mirdese, Yukarı
ve Aşağı Karha mevkilerinde) depolama amaçlı kayalara oyularak yapılmış
silo örnekleri sıkça görülen arkeolojik unsurlar arasındadır.
9. İşlik: İşlik, Yolüstü Köyü’nün güneyindeki tepenin batı yamacında yer
almaktadır ve etrafındaki sarnıçlarla kompleks bir yapıya bürünmüştür. İşliği
oluşturan 4 adet havuz yaklaşık 180 m2’lik bir alana yayılmaktadır. Bunların
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geçmişte şarap yapımında kullanıldığı düşünülmektedir. 1 No.lu işlik havuzu, kare yakın planlı bir yapıya sahiptir. İşlik havuzunun derin bir yapısı vardır. 1 No.lu işlik havuzu kuzey-güney 4.00 m., doğu-batı 3.25 m. iç ölçülere
sahiptir. İşliğin sağlam kalan duvarları ise 1.85 m.-0.85 m. arasındadır. İşlik
havuzuna, kuzeyinde yer alan iki adet basamakla inilmektedir. 2 No.lu işlik
havuzu, 1 No.lu işliğin batısında yer almaktadır. İşlik havuzunun etrafında
birçok sarnıç mevcuttur. 2 No.lu işlik havuzu, kuzey-güney 3.60 m., doğu-batı 3.75 m.dir. 3 No.lu işlik alanı, 1 No.lu işliğin kuzeyinde yer almaktadır. İşlik
havuzunun iç kısmında dikdörtgen şeklinde bir seki mevcuttur. İşlik havuzu,
doğu-batı 4.40 m., kuzey güney 3.50 m. iç ölçülere sahiptir. 4 No.lu işlik alanı,
2 No.lu işliğin kuzeyinde yer almaktadır. Oldukça tahribata uğramıştır;
10. Libasyon ve Stel Çukuru : Proje kapsamında bir adet libasyon ve stel
çukuru (?) olarak düşündüğümüz bir arkeolojik unsur ile karşılaşılmıştır.
Salkımlı mezrasının 200 m. güneydoğusunda yer alan, Dicle Nehri’nin aşındırmasıyla oluşmuş Beda Mağarası içinde iki adet kayaya oyularak yapılmış
çukur gözlenmiştir. Bu çukurlardan biri yuvarlak, bir diğeri ise dikdörtgen
formludur. Olasılıkla dikdörtgen biçimli çukur, stel dikmek (?), yuvarlak çukur ise kurban kanı veya sıvı bir sunuda bulunmak (?) için kullanılıyor olmalıdır. Çevresinde herhangi bir kültür kalıntısı saptanmamıştır. Olasılıkla alan,
doğa ile ilişkili bir kült alanı olabilir. Söz konusu kalıntı hakkında herhangi
bir tarihleme yapmak da oldukça güç görünmektedir.
SONUÇ
Proje kapsamında sahada karşılaşılan tarihlenebilir kültür varlıkları dikkate alındığında resimli kaya sığınakları bu anlamda en erken verimizi oluşturmaktadır ve çalışma alanının en erken Üst Paleolitik Çağda avcı-toplayıcı insan grupları tarafından kullanılmaya başlandığını işaret etmektedir. Batman
Çayı doğusu, Raman Dağı ve Kıra Dağı üçgeni arasında verimli toprakların
bulunduğu alanlarda görülen höyük türü yerleşimlerindeki çanak çömleğe
dayalı verilere göre özellikle Geç Neolitik Çağdan Ortaçağ içlerine kadar ana
geçim kaynakları olasılıkla tarım olan toplulukların buraları mesken tuttuğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalarda özellikle Geç Demir Çağı ve Erken
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Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenebilir bir kültür kalıntısının izine tarafımızca rastlanmamıştır. Bu nedenle bu süreçte bölgenin yerleşim açısından
zayıf olduğunu önerebiliriz. Geç Roma Dönemine tarihlenen kaya mezarları
ışığında ise özellikle Dicle Nehri çevresindeki kayalık vadilerin, Doğu ve Batı
Raman Bölgesi’nin bu dönemde yoğun şekilde iskân edildiği anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde bu alanlar, Erken Hıristiyanlık ve Erken İslamiyet dönemlerinde
de yoğun biçimde kullanım görmüştür. Proje kapsamında tespit edilen kültür
kalıntılarının yoğunluk derecesini dikkate alarak bilhassa Dicle Nehri çevresi
ile Doğu ve Batı Raman dağlarının çevresinde yer alan kayalık alanların Geç
Roma-Erken Hıristiyanlık Döneminde bölgenin pagan ve Hıristiyan nüfus
için önemli bir yerleşim alanı olduğu yorumunu yapabiliriz. Aynı alanların
İslam dininin 7. yüzyılda bölgeye gelmesiyle hızlı bir şekilde İslamlaştırıldığı,
Hıristiyanlık ile bağlantılı kültür kalıntılarının yalnızca erken örneklerle sınırlı olmasından anlaşılmaktadır.
Jeolojik unsurların yanı sıra arkeolojik tespitlerin de yazılı ve görsel olarak
kayıtlara geçirilmesi, söz konusu projemizin Ilısu Barajı’nın tamamlanması
öncesinde bölgede gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar açısından ne kadar
yerinde bir karar olduğunun önemli bir göstergesidir.
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Harita 1: Proje çalışma sahası.

Harita 2: Jeomorfolojik tespitlerin yapıldığı alanlar.
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Resim 1: Dicle Nehri ve verimli alüvyal dolgu sekileri.

Resim 2: Sileks (Çakmak Taşı) yuvası.

Resim 3: Kafesli çözülme ve traverten
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Resim 4: Mantar Kaya örneği.

Resim 5: Dicle Nehri güneyinde çökme depresyonu

Resim 6. Kıra Dağı sütun bazalt örnekleri.
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Resim 7: Mirdese Köyü, Kalsit Kabuklu Kayaaltı sığınağı.

Resim 8: Mirdese Vadisi, kazıma teknikle yapılmış duvar resimleri.

Resim 9: Balpınar Höyüğü, Merkez İlçe.
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Resim 10: Atlıhan Kalesi, Hasankeyf.

Resim 11: Kadırga Mağaraları mevkii, kompleks mekânlı kaya konut.
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Resim 12: Öğütlü Köyü, tek mekânlı kaya konut.

Resim 13: Raşiye Boğazı, kaya mezarları.
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TLOS 2015 KAZI ETKİNLİKLERİ
Taner KORKUT*
Tlos antik kenti 2015 yılı kazı etkinlikleri 25 Haziran - 7 Eylül tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğü’nün destekleri ile gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı çalışma programı
kapsamında stadyum alanı, Kronos Tapınağı, kent bazilikası ve tiyatro alanlarındaki kazı çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Tlos antik kentinde 2015
yılında gerçekleştirilen kazı etkinlikleri Çanakkale Müzesi uzmanlarından
Arkeolog Musa Tombul’un Bakanlık temsilciliğinde ve değerli katkılarıyla
yürütülmüştür.
Tlos antik kenti 2015 yılı bilimsel etkinlikleri kazı ekip listesinde yer alan
Akdeniz Üniversitesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan Prof. Dr. Satoshi Urano başkanlığındaki ekip kent
bazilikasında ortaya çıkarılan mozaiğin çizim ve belgelenmesi çalışmalarını
tamamlamıştır. Kent bazilikası zemininde tespit edilen tessera mozaiklerinin
konservasyonunu İtalyan restoratörler Caludia Tadeschi ve Alessandra Costa
yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recai Tekoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Yıldız Tlos Antik kenti epigrafi
korpusu hazırlama çalışmalarına devam etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mümtaz Çolak 2015 yılında
da arazi çalışmalarına katılmamıştır. Bunun yerine stadyum alanından ele
geçirilen ve müzeden alınan özel izinle kendisine teslim edilen seramiklerin
*
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laboratuar incelemelerini tamamlamıştır. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Zühal Kaynakçı Elinç Tlos’un alan yönetimi planının hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmalar öncelikle Tlos
antik kentinin çevresine yoğunlaşmıştır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
öğretim üyesi antropolog Yrd. Doç. Dr. Cenk Güner de arazi çalışmalarına
katılmamıştır, fakat geçen kazı sezonunda kendisine teslim edilen iskeletler
üzerindeki antropolojik incelemelerini tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Turan Takaoğlu kazıevi
deposunda bulunan ve daha önceki yıllarda ele geçirilen prehistorik buluntuların değerlendirilmesi ile yayına hazırlanması çalışmalarını yürütmüştür.
Kazılar esnasında ele geçirilen ve Fethiye Müzesi’ne teslim edilen envanterlik eserlerin tamamı kazıevinde bilimsel olarak değerlendirilmiş ve uzman
restoratörler tarafından konservasyon işlemleri tamamlanmıştır. Kazıevi deposunda koruma altına alınan etüdlük değerdeki eserler için de benzer uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca kazı alanlarının kazı sonrası korunmasına yönelik
önlemler alınmıştır. Son olarak kazılar esnasında ortaya çıkan toprak hafriyat
antik kent sınırları dışına taşınmış, böylece kazı alanları temizlenerek gelecek
kazı sezonu için hazır halde bırakılmıştır. 2014 kazı sezonunda yenilenen ancak olumsuz hava koşullarından dolayı zarar gören tarihi kalıntıların tanıtım
levhalarının bakım ve onarım işlemleri bu sezon tamamlanmıştır. Geçen kazı
sezonuna yetiştirilemeyen ören yeri levhasının kent girişine yerleştirilmesi işlemi de bu yılkı kazı etkinlikleri arasında sayılabilir.
Tlos antik kenti ve yakın çevresinin kültürel zenginlikleri ile birlikte tanıtıldığı Türkçe rehber kitap 2015 yılı şubat ayında yayınlanmıştır. Sözkonusu
kitabın İngilizce baskısı ise 2016 yılı başında yapılmıştır. Tlos antik kenti ve
çevresinin doğal ve kültürel peyzajı ile birlikte değerlendirildiği “Arkeoloji,
Epigrafi, Jeoloji, Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu“ başlıklı akademik bir çalışmanın baskısı ise 2015 yılı Ağustos ayında tamamlanmıştır. Bu kitabın baskı giderleri Güney Ege Kalkınma Ajansı
tarafından desteklenen “Doğal ve Kültürel Zenginlikleriyle Seydikemer İlçesi” projesi kapsamında Seydikemer Kaymakamlığı tarafından karşılanmıştır.
Toplam 2000 adet basılan kitap üniversite ve diğer resmi kurumlara ücretsiz
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olarak dağıtılmıştır. Kazı etkinlikleri için gerekli izinlerin verilmesi ve desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne ve çalışmalarda
emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

I. STADYUM ALANI
Kudret SEZGİN
Stadyum alanındaki çalışmalar iki ayrı noktada ve iki farklı dönem kazısı
şeklinde yürütülmüştür. İlk olarak, 2012 yılında stadyum zemini altında tespit edilmiş olan ve gerek kent gerekse de bölge genelinde çok iyi bilinmeyen
Arkaik Dönem ve öncesi yerleşim tabakalarının tanımlanması ve mimari döşem yardımıyla detaylarının anlaşılmasına yönelik olarak sondajlar yapılmıştır.
Önceki sezonda 17 metrelik kısmı açılan 2.30 metre kalınlığındaki podyumlu duvarın inşa dönemini anlamak amacıyla, bu duvarın batı (Açma
34) ve doğu (Açma 35) cephelerinde olmak üzere iki derin sondaj açılmıştır
(Resim: 1). Eş zamanlı yürütülen sondajların her birinde benzer kesit özellikleri ve malzeme gruplarıyla birlikte farklı mimari evrelere ulaşılmıştır. Her
iki sondajın üst tabakalarında Arkaik Dönem yapı kompleksine ait duvarlar
merkezi akstaki duvara paralel ve kesecek şekilde konumlandırılmış şekilde
açığa çıkarılmışlardır.
Batı cephede açılan alanda 2 metre genişliğinde, tabanı moloz taş döşeli dar bir cadde veya koridor biçimli bir alan tespit edilmiştir. Kuzey-güney
aksında uzanan bu alan her iki yönden paralel duvarlarla sınırlanmıştır. Bu
tabakanın genel karakteristik buluntuları Arkaik Dönem seramiklerinden
oluşmaktadır (Resim: 2a). Döşemenin hemen altında ise güneybatı-kuzeydoğu aksında uzanan, orta büyüklükte moloz taşlarla örülmüş ve aşağı doğru
eğimli inen üçüncü bir mimari evre açığa çıkarılmıştır (Resim: 1a). Bu mimariyle bağlantılı olarak ele geçirilen seramikler arasında kırmızı astarlı kâseler,
mat kahverengi ve koyu gri bant bezemeler ve gövde üzerinde çizgisel ve
geometrik bezemelerin olduğu seramikler dikkat çekmektedir. Erken örnek-
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lerine Levant/Filistin bölgesinde Orta Bronz Çağı yerleşimlerinde rastlanan,
Kıbrıs ve Ege adalarında İ.Ö. 7. yüzyıla kadar görülen kulp biçimli üçayaklı
kap formları ilk kez bu tabakada yoğun görülen formlardandır (Resim: 2b).
Gerek duvarın yönü ve mimari tekniği gerekse de indiği derinlik ve bu seviyede bulunan seramiklerdeki form ve bezeme farklılaşmaları göz önüne alındığında söz konusu döşem Geometrik Dönem içerisindeki bir mimari evreye
işaret etmektedir.
Eğimli bu duvarın zemin dolgusunun altına doğru inildikçe, benzer örnekleri Ege adaları ve Beycesultan gibi Geç Tunç Çağı yerleşimlerinden bilinen parlak kırmızı astarlı ve yüksek ayaklı kyliksler, Batı Anadolu’da Çine
Tepecik, Panaztepe ve Liman Tepe gibi Orta ve Geç Bronz Çağı yerleşimlerinden yoğun ele geçirilen omurgalı kâseler görülmeye başlamıştır (Resim:
2c). Bu alandaki sondajın en alt tabakasında, çok az sayıda ve küçük kırıklar
halinde monokrom seramikler içeren erozyon akıntısı karakterine sahip yumuşak nemli bir kil katmanı ile karşılaşılmıştır.
Doğu sondajı batıdakiyle paralel ilerletilmiş ve burada da benzer buluntular ele geçirilmiştir. En üstte kalın duvara dik gelen doğu-batı yönünde Arkaik Dönem duvarı, onun altında ise podyumlu duvarın önünde oluşturulmuş
ve içerisinde Geometrik Dönem karakteristiğine sahip seramikler barındıran
sıkıştırılmış kil/kireçli bir zemin tespit edilmiştir. Bu alanda -4 metre derinlikte biri sadece zemine gömülü kaidesi kalmış, diğeri ise zemine yatık durumda yan yana iki pithosun bulunduğu bir kontekst ile karşılaşılmıştır. Bu
tabakadan ele geçirilen yüksek ayaklı kyliks ve omurgalı kapların (Resim: 2d)
Batı ve Orta Anadolu Bölgesi paralelleri Geç Tunç Çağının erken evrelerine
işaret etmektedir. Bu alandan alınan kemik numuneler üzerinde yapılan C-14
analizlerinin verdiği İ.Ö. 15. yüzyılın başları tarihi, ulaşılan söz konusu tabakanın şu an için varılan en erken tabaka olduğunu göstermektedir.
Stadyum alanındaki ikinci kazı etkinliği ise, stadyum alanının işlevinin
sonlanmasından sonraki süreçte ne gibi değişimler geçirdiği ve hangi amaçla kullanılmaya devam ettiğine yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
Oturma sıralarının önündeki yoğunluğu surdan düşen bloklardan oluşan yıkıntı ve zamanla oluşmuş toprak dolgu kaldırılmaya başlandıktan sonra altta
Bizans Dönemine ait yapı kalıntıları görülmeye başlamıştır. Bu alandaki kazı
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çalışmaları genişleyip derinleştikçe kendi içerisinde farklı evreler barındıran
daha geniş bir yapı kompleksiyle karşılaşılmıştır (Resim: 3). Genel hatlarıyla
stadyum oturma basamaklarına paralel giden ana aks duvarları ve oturma sıralarından başlayıp bu aksı kesen doğu-batı doğrultulu ara duvarlardan oluşan mimari döşem üzerinde dönemsel farklılıklar gözlemlenmiştir. Söz konusu mimari düzenlemeler içerisinde, muhtemelen son kullanım evrelerine ait
düzensiz konumlandırılışları ve yapıları ile birbirinden ayrılan 4 farklı mezar
açığa çıkarılmıştır. Alanda ele geçirilen seramiklerden bu mimari döşemin
son kullanımının İ.S. 10.-11. yüzyıllar olduğu düşünülmektedir.
Stadyum alanındaki kazı etkinlikleri açılan her iki sondajın sezon sonunda koruma önlemleri alındıktan sonra kapatılması, günışığına çıkan blokların
taş tarlasında yeniden düzenlenmesi ve hafriyatın kazı alanı dışına taşınması
işlemleri ardından sonlandırılmıştır.

II. KRONOS TAPINAĞI
Çilem UYGUN
2011-2014 yılları arasında kazısı tamamlanan Kronos Tapınağı’nda 2015
yılı sezonu içerisinde kazıevi deposu ve arazide yayın hazırlıklarına yönelik
olarak belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Depoda tapınak ve çevresinde ele geçirilen seramik, yazıt ve diğer küçük eserler incelenmiştir. İ.Ö. 5.
yüzyıla tarihleyebileceğimiz sayıca az olan ithal Attika örnekleri alanın en
erken seramik grubunu oluşturur (Resim: 4a). İçi sırla kaplı, çizgi bezemeli
seramiklerle üst sınır İ.S. 11. yüzyıla kadar çıkar. Günlük kullanım, depo ve
pişirme kaplarından oluşan ve hamur-astar yapısıyla yerel üretim olarak tanımlanan diğer seramikler Hellenistik Dönemden Bizans Dönemi sonlarına
kadar tarihlenir (Resim: 4b). Kandil ve unguentarium örnekleri özel formlar
arasındadır. Kandiller genelde küçük parçalar halinde ele geçirilmiş olup
Roma Dönemine tarihlenir. Daha çok sayıda örnekle temsil edilen unguentariumlar ise, İ.S. 5.-6.yüzyıl özellikleri taşır. Bir kısmı mühürlü olan hatalı üretim
unguentarium parçaları kentteki seramik üretiminin Erken Bizans Dönemi örneklerini oluşturur.
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2015 yılı çalışmalarının ikinci etabı hem yapının insitu olarak günümüze
ulaşan podyumunda hem de tapınak bloklarının yerleştirildiği taş tarlasında
gerçekleştirilmiştir. Yapının daha önceki yıllarda hazırlanan plan, cephe ve
kesit çizimleri güncellenmiş; özellikle kenet, taşçı izleri, tarak farklılıklarına
ilişkin detaylı ölçümler yapılmıştır (Resim: 5). Taş tarlasında ise bitkisel ve
figürlü bezemelere sahip entablatür (arşitrav, friz, geison) blokları stil ve tipolojik açıdan değerlendirilmiştir. Derin matkap işçiliğiyle dikkat çeken bitkisel
motiflerin tipolojik gruplamaları oluşturulmuştur (Resim: 6). Mimari bezeklere yönelik bu çalışma tapınağın yapım tarihinin ve sonraki süreçlerdeki tamirat evrelerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Hazırlanması planlanan
yayınla, mimari bezek gelişimine ek olarak Likya Bölgesi’ndeki Roma İmparatorluk Dönemi tapınak mimarisine ilişkin daha kapsamlı değerlendirme
yapmak mümkün olacaktır.
III. KENT BAZİLİKASI
Satoshi URANO
Yukinori FUKATSU
Tijen YÜCEL
2015 yılı kazı sezonunda bazilika içindeki çalışmalar hem kazıya hem de
konservasyona yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Kuzey transept içerisinde
yoğunlaşan çalışmalar 1, 2 ve 3 numaralı odalarda yürütülmüştür.
Çalışmalara ilk olarak en kuzeyde kalan 3 numaralı mekânda başlanmıştır. 3.90 x 7.20 m. olarak ölçülen dikdörtgen plana sahip alanda yoğun moloz
ve tuğla parçalarından oluşan dolgu kaldırılarak zeminin mozaik döşemi açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Genel olarak iyi korunmuş durumda olan opus tessera mozaik tabanın özellikle orta kısmına denk gelen alanda ve mekânın giriş
kısmında döşeme ait eksiklikler mevcuttur. Bordür kısmında geometrik motif
uygulanmışken mozaiğin ana sahnesinde yan yana dizilmiş peltaya benzer
motif yer alır. Bu mekânda özellikle yoğun olarak hayvan kemiği, bunun yanı
sıra batı duvar dibinde kırık cam parçaları ve metal obje parçaları diğer buluntu grubunu oluşturur. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından uzman restoratör ekip tarafından mozaik döşem yıkanarak temizlenmiş ve daha
sonra kireçtaşı tozu ve hidrolik kireç kullanılarak derzler sağlamlaştırılmıştır.
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Bazilikadaki ikinci çalışma alanını kuzey transepteki 1 numaralı mekân
oluşturmuştur. Bu mekân 4.10 x 6.60 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahiptir (Resim: 8). Mekân içerisinde 4 adet tuğla ve moloz taşlardan örülmüş
dikdörtgene yakın paye/ayak bulunmaktadır. Seviye inme çalışmaları esnasında batı ve kuzey duvar kenarlarında bulunan payelerin mezar yapılarıyla
bağlantılı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Mekânın kuzey kenarında
M1 olarak kodlanan doğu-batı doğrultulu konumlandırılmış düzenlemede
yapılan çalışmalarda ölü yatağında iskelet yapısına rastlanılmamış, bunun
aksine iskeletlerin hemen mezarın batı bitimine dağınık olarak atıldığı gözlemlenmiştir. Batı kenarında yer alan düzenleme ise M2 olarak kodlanmış
ve -40 cm. seviyesinde kuzey-güney doğrultulu uzanan iskeletin sadece üst
gövdesi tespit edilmiştir. İskeletin gövdesinin alt kısmı mezar dışında dağınık olarak bulunmuştur. M2 içerisindeki iskelet fotoğraflanıp belgelendikten
sonra kaldırılmış ve mezar korumaya yönelik olarak tekrardan kapatılmıştır. Bu iki mezar düzenlenmesinin açılmasından sonra mekânın orta alanında
toprak dolgunun alınmasına geçilmiştir. Metal ve cam buluntuların yanında
mekânda dağınık halde düzensiz kemik parçalarına rastlanılmıştır. Ele geçirilen kemik buluntuları bu alanda birden fazla iskelet yapısının varlığını
göstermesi ve muhtemelen geç dönemde mekândaki mezarların soyulduğunu kanıtlaması açısından önemlidir. Bunun yanı sıra mekânın doğu kenarda
2011 yılında açılmış mezar düzenlemelerinde, mezarın tabanını oluşturan taş
plakalar kaldırılarak sondajlar yapılmıştır. Kuzey ve güneyde yapılan bu iki
sondajda tespit edilen veriler bize bazilikanın erken evresine yönelik önemli
ipuçları sunsa da mozaik tabanın altında oldukları için genişleme ve takip
etme imkanı olmamıştır. Mekânın tamamı dolgu topraktan temizlendikten
sonra bir kısmı geometrik diğer kısmı ise pelta motifli iki farklı tipteki mozaik
döşemin uzman restoratör ekip tarafından ince temizliği yapılmıştır.
Kuzey transept içerisindeki diğer çalışma alanı ise 2 numaralı odada oluşturulmuştur. 2013 yılında doğu kısmı açılan mekânın batı yönde kalan diğer
bölümü bu yıl içerisinde açılarak temizlenmiştir. 1 ve 3 numaralı mekânlara
göre daha kötü durumda olan mozaik taban yer yer korunmuştur. Motif olarak da diğer iki mekâna göre farklı olan zeminde daha küçük opus tessera kullanılmıştır.
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Her üç mekândaki kazı ve konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra alan önümüzdeki kazı sezonu çalışmalara devam edilmek üzere koruma
altına alınarak kapatılmıştır. Her üç mekân öncelikle jeotekstil ile örtülmüş,
üzerine ise nem ve ısıyı dengeleyen membran örtüsü serildikten sonra kumla
kapatılmıştır (Resim: 9). Korumaya yönelik bu işlemin yapılmasından sonra
bazilika içerisindeki çalışmalar sonlandırılmıştır.
IV. TİYATRO
Bilsen ÖZDEMİR
Tijen YÜCEL
Tlos tiyatrosundaki 2015 yılı çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
İlk olarak tiyatronun 3 farklı noktasında orijinal zeminin tespitine yönelik
sondajlar yapılmıştır. Birinci sondaj 2012-2013 yıllarında temizlenen hyposkenenin güneyden 3. tonozunun önünde yapılmıştır (Resim: 10a). 160 x 80 cm.
ölçülerinde dikdörtgen formda açılan sondaj, sahne binasının zeminini ve
tonozun eşik taşı seviyesini göstermesi açısından önemli veriler sunmuştur.
Seviye inme çalışmalarında yoğun moloz ve tuğlaya rastlanırken az miktarda seramik buluntu ele geçirilmiştir. Çalışmalar esnasında yürüme zemininden -48 cm. derinde tonoz önünde yer alan eşik taşına ulaşılmıştır. 4 bloğun
yan yana konulmasıyla oluşturulmuş eşik taşı daha kaba bir işçilik gösterir.
Eşikten itibaren tonoz yüksekliği 268 cm. olarak ölçülmüştür. Orjinal zemine
ulaşılmasının ardından korumaya yönelik olarak sondaj fotoğraflanıp belgelenerek tekrar kapatılmıştır. İkinci ve üçüncü sondajlar ise orkestra içerisinde
yapılmıştır. 2014 yılında yapılan orkestra içindeki dolgunun proskene seviyesine kadar indirilmesi çalışmaları esnasında merkezde dikdörtgene yakın bir
plan sergileyen ve devşirme bloklardan oluşan işlevi tam olarak anlaşılamayan bir düzenlemeye rastlanmıştır. Muhtemelen tiyatronun kullanım evresinden daha sonraki bir döneme işaret eden bu düzenlemelerden güneybatı
köşedeki blok etrafında kazı çalışmasına başlanmıştır (Resim: 10b). 150 x 200
cm. ölçülerinde ve blok etrafında planlanan sondajda -16 cm. seviyesinden
sonra nemli kahverengi toprak tabakasına rastlanılmıştır. -40 cm. seviyesinden sonra ise kireç ve çakıllı dolgu toprakla karşılaşılmıştır. Yoğun tuğla ve

414

molozun yanında çok az seramik buluntusunun rastlandığı sondajda -60 cm.
seviyesinde taban suyuna ulaşılmasından dolayı çalışmalar sonlandırılmış ve
fotoğraflanarak sondaj tekrar kapatılmıştır. Orkestra içerisinde yapılan üçüncü sondaj caveanın merkezine yakın parapet duvarının hemen önünde 100 x
150 cm. ölçülerindeki bir alanda açılmıştır (Resim: 10c). Sondajdaki kazı çalışmalarına başlanılmasından sonra taban suyuyla karşılaşılmıştır. Bu nedenle
-30 cm. seviyesinden daha derine inilememiş, sondaj mevcut haliyle belgelenerek tekrar kapatılmıştır. Yoğun moloz içeren kil dolgulu sondaj içerisinde
çok az sayıda seramik buluntusuna rastlanılmıştır.
Orijinal zemine yönelik sondajların tamamlanmasından sonra orkestra
içerisinde birikmiş akıntı toprağın güney parados yönünde kalan kısmının temizlenmesine başlanılmıştır (Resim: 11). Yaklaşık 1 m. yüksekliğe ulaşan dolgunun alınması esnasında yoğun tuğla ve moloz parçalarına rastlanılmıştır.
Parapet duvarı boyunca takip edilen taş döşem, kazısı yapılan bu alanda da
yer yer sökülmüş ve kırılmış olarak açığa çıkarılmıştır. Güney parapet bitimine gelindiğinde ise tuğla, moloz, sütun ve düzgün tıraşlanmış devşirme
bloklardan harçla örülmüş bir duvar tespit edilmiştir. Tiyatronun işlevini yitirdikten sonraki bir döneme ait olduğu anlaşılan bu ekleme duvar proskene
ile birleştirilerek orkestrayı kapalı bir alan haline getirmiştir. Bu duvar örgüsünde giriş çıkışı sağlamak için 60 cm. genişliğine yakın bir açıklık bırakılarak kapı oluşturulmuştur. Bu alanda yürütülen çalışmalarda dolgu toprak
içerisinde Roma Dönemine tarihlenen günlük kullanım seramiklerinin yanı
sıra muhtemelen depremde caveanın üst kısmından yuvarlanarak bu alana
düşmüş oturma sıraları ve düz blok parçaları da tespit edilmiştir. Tüm bu
mimari yapı elemanları numaralandırılarak proskenenin önünde bir önceki yıl
oluşturulan taş tarlasına taşınmıştır. Böylece tiyatroda 2015 sezonu içerisinde
yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır.
V. EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR
Recai TEKOĞLU
Mehmet Ertan YILDIZ
Tlos Antik Kenti 2015 yılı epigrafik çalışmaları 3 ayrı faaliyet konusunu
içermektedir. İlk olarak kazı evi deposunda envarterlenerek koruma altına
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alınan 23 yazıt fragmenti epigrafik açıdan değerlendirilerek kayıt altına alınmıştır. Bu yazıtlı parçalardan 21 tanesi 2010 yılı stadyum buluntusu, diğer
2 adeti ise 2014 yılı Kronos Tapınağı buluntularıdır. Daha sonra kentin tüm
yazıtlarını bir araya getirmeye yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla
yapılan planlamada ilk olarak kentin akropol kuzey sur duvarları ile bu sur
duvarlarının altındaki yazıtlı kaya mezarları incelenmiştir. Öncelikle alanda
tespit edilen yazıtların fotoğrafları çekilmiş, ölçüleri alınmış ve yerinde yeniden okunarak kayıt altına alınmıştır. Benzer bir çalışma ayrıca kentin yakın çevresinde de yürütülmüştür. Antik kentin yakın çevresindeki günümüz
yapılarının inşasında maalesef antik kentin yapı unsurları da kullanılmıştır.
Dolayısıyla söz konusu modern yapılardaki yazıtlı malzemelerin belgelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının üçüncü çalışma etabı Fethiye
Müzesi’nde Tlos antik kentinden giden yazılı eserlerin kaydedilmesine yönelik yürütülmüştür. Bu amaçla müzede bulunan yazılı eserler epigrafik çalışmalara uygun olarak kayıt altına alınmıştır.

VI. ALAN YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
Zühal KAYNAKÇI ELİNÇ
2015 yılı çalışmaları kapsamında öncelikli olarak alan yönetimi planı için
yapılması gereken prosedürler incelenmiştir. Tlos antik kenti için pek çok alt
başlığın oluşturulabileceği görülmüştür. Alan yönetimi başvurularında esas
olan alanın tanınırlığını arttırmak ve alanda yaşayan yerel halkında bu çalışmalara dahil edileceği alt projeler hazırlanması için ön hazırlıklar yapılmıştır.
Bu kapsamda ilk çalışma olarak Tlos antik kent merkezinde ziyaretçilerin kullanımı için portatif kent mobilyaları örnekleri tasarlanmıştır (Resim: 12-13).
Tlos antik kentine ziyaretçilerin yaklaşırken kenti nasıl algıladıkları ile
ilgili araştırma ikinci çalışma aşaması olarak yürütülmüştür. Bu çalışma sonucunda Tlos antik kentine ulaşım sağlayan yollar üzerinde Tlos kentini gösteren ya da tanıtan yeterli işaret levhası bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca
mevcut levhaların son derece eski ve görsel kalite açısından kötü oldukları
görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen veriler sonucunda Tlos antik kenti
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anayol girişlerine kentin özelliklerini anlatan ve kente yakışan levhaların tasarlanmasıyla ilgili tasarım çalışmaları başlatılmıştır.

VII. DEPO ÇALIŞMALARI
Turan TAKAOĞLU
Gül IŞIN
2015 yılı depo çalışmaları, 2014 yılında oluşturulan depo düzeni ve envanterleme çalışmalarının devamı olarak gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı Tlos kazıları esnasında ele geçirilen etüdlük ve envanterlik değerdeki eserlerin temizlenmesi işleminin ardından, çizimi yapılması gereken buluntuların çizimleri
yapılmıştır. Çizim ve belgeleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra bir
önceki yıl FileMaker programında başlanılan envanterleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda 2014 yılındaki son numaradan itibaren eserlere
envanter numarası verilmiş ve tek tek fotoğraflanmıştır. Ölçüleri alınan ve tanımları yapılan 172 adet etüdlük değerdeki arkeolojik eser ve 58 adet etüdlük
değerdeki sikke Tlos kazıevi deposunun envanter kaydına geçirilmiştir (Resim: 14). FileMaker programında kayıt altına alınan toplam 230 eser, niteliklerine göre oluşturulan depo düzeni içerisinde kasa veya kutulara konularak,
raf ya da kilitli dolaplara kaldırılmıştır. Tlos kazılarında ele geçirilen etüdlük
değerdeki tüm eserlerin kayıt altına alınmasından sonra depo çalışmaları tamamlanmıştır.
Kazılarda ele geçirilen buluntuların temizliği, tasnifi, çizimi ve fotoğraflanarak belgelenmesi işlemleri arazi çalışmalarına paralel olarak kazı deposunda da yürütülmüştür. Özellikle ele geçirilen seramik buluntuların belgeleme
işlemleri tamamlandıktan sonra hamur ve katkı maddelerinin görüntülenmesi için de 10X-150X Dijital Mikroskop yardımıyla doku görüntüleri alınmıştır
(Resim: 15). 2015 kazı sezonunda toplam 538 adet seramik tüm bu sayılan
işlemlerden geçirilip belgelenmiştir.
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Resim 1: Stadyum alanı sondajları.

Resim 2: Stadyum sondajları seramik buluntuları.
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Resim 3: Bizans Dönemi yapı kompleksi.

a
b
Resim 4: Kronos Tapınağı seramik buluntu örnekleri.

Resim 5: Kronos Tapınağı mimari blokları üzerindeki taşçı izleri.
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Resim 6: Kronos Tapınağı friz bloğu.

Resim 7: Bazilika kuzey transept 3 numaralı oda ve sağlamlaştırılan mozaik döşem.
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Resim 8: Bazilika kuzey transept 1 numaralı oda m1 ve m2 mezarları.

Resim 9: Konservasyon çalışmaları sonrası mozaik döşem ve koruma süreci.

Resim 10: Tiyatro Sondajları: a) Sondaj 1, b) Sondaj 2, c) Sondaj 3.
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Resim 11: Tiyatro orkestrası güney parados önü.

Resim 12: Tlos Antik Kenti için tasarlanmış portatif kent mobilyaları örnekleri.
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Resim 13: Tlos Antik kenti için tasarlanmış portatif kent mobilyaları örnekleri.
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Resim 14: FileMaker dijital buluntu kayıt fişleri.

Resim 15: Konteks, grup, tekil seramik fotoğraflama ve digital doku görüntüleme.
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KLAROS 2015
Nuran ŞAHİN*
Onur ZUNAL
Gülşah GÜNATA
Gülşah SARIKAYA
Hüseyin DOĞAN
Görkem GÖKOLUK
Klaros 2015 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve maddi katkıları, Döner
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin maddi destekleri ile gerçekleştirilmiştir.
Yaşar Kültür ve Eğitim Vakfı da ayni yardımları ile sponsorumuz olmuştur.
Vakıf Başkanı Sayın Feyhan Yaşar’a teşekkürlerimizi sunarım. Kazı çalışmaları 23 Temmuz-22 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Öğretim üyeleri, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile on işçiden, oluşan
bir ekiple 2 farklı plankarede gerçekleştirilmiştir. Kazıya, bakanlık temsilcisi
olarak Antalya Koruma Kurulu uzmanı Güven Sürücü görevlendirilmiştir.
Güven Sürücü’ye, kazı çalışmalarına ve ekibe göstermiş olduğu ilgi ve destek
için teşekkür ederim.

*

Prof. Dr. Nuran Şahin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
35100 Bornova/İzmir/TÜRKİYE.
Klaros 2015 kazı ekibi, Arş. Gör. Dr. Onur Zunal, Dr. Jean-Charles Moretti (Üniversite Lyon 2),
Nicolas Bresch (Mimar) Olivier Riss (Mimar), Isabel Bonora Andujar (Arkeolog), Jean-Jacques
Malmary (Topograf), doktora öğrencisi Gülşah Günata, arkeolog Hüseyin Doğan, Görkem Gökoluk, Gülşah Sarıkaya. Ekibin öğrencileri ise Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri,
Fatma İrem Özden, Eray Yılmaz, Sefa Enli, Ahmet Vural, Berk Meral, Atilla Ermiya Avcı, Okan
Barış, Melis Gezgin, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Hatice Şahin, Furkan Seyhan ve Strasbourg Üniversitesi’nden İpek Erker‘den (Mimarlık Fak. Mimarlık öğrencisi) oluşmuştur.
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GH 16 Plankare ÇALIŞMALARI
2014 yılı kazı döneminde çalışma başlatılan G-16 plankaresinin güneyinde doğu-batı doğrultulu taş bloklar ele geçirilmişti1. Yine 2014 sezonunda blokların işlevini daha iyi anlayabilmek için G-16 açmasının güneyinde,
GH-16 plankareli açmada çalışmalar yapılmıştı. Kodları +1.49 olan blokların
Doğu’ya doğru devam edip etmediğini, dönüş yapıp yapmadığını anlayabilmek amacı ile GH-16 plankaresinin doğu yönünde genişletilmesine karar
verilmiştir. Bu yeni plankarede çalışmaların başlayabilmesi için, arazi çalışmalarının ilk gününde +6.05 metrelik alüvyal kepçe ile alınarak seviye +2.95’e
getirilmiştir. Açmanın doğusunda +2.79 kodunda büyük taş ve cam parçaları,
terra sigillata parçalarının yanı sıra çok sayıda bozuk üretimin ele geçirilmesi
dikkat çekicidir. +2.69 ve +2.60 seviyelerinde iki korozyonlu bronz sikke ele
geçirilmiştir. +2.66- +2.34 kodları arasında toprağın rengi kahverengi-sarı’ya
dönüşmüş ve açmada Özellikle açmanın merkezinde yanık izleri ve kömür
parçalarının yanında yanmış fresko parçaları da ele geçirilmiştir. Bu tabakada
Kodları +2.43- +2.34 seviyeleri arasında çatı kiremitlerinin yoğunluğu dikkat
çekicidir. +2.18 kodundan itibaren ele geçirilen malzemelerde artış görülmektedir. Malzeme ağırlıklı olarak günlük kullanım kaplarıdır –pişirme kapları-.
Tüm açmada yanık izleri devam etmekte olup, yatay durumda çok seramik
parçaları, merkeze doğru ise çatı kiremitleri açığa çıkarılmıştır. +2.01 ile +2.03
kodları arasında açmanın tüm yüzeyinde irili ufaklı kerpiç duvar sıvaları (ters
dönmüş fresko parçaları) ele geçti Açmanın güneyinde kodları +2.02 ile +1.93
arasında taş grubuyla karşılaşılmış ve tabaka gri renktedir. Yüksek ateşte
kalmış pişmiş toprak amorf parçalar camlaşmış halde ele geçirilmiştir. +1.99
kodunda bir ağırşak ele geçirilmiştir. Gri tabaka giderek koyulaşmaya başlamıştır. Açmanın merkezinden ele geçirilen +1.90 seviyesindeki tam kaide
parçası kaldırılmadan önce fotoğrafı çekilmiştir. +1.87 seviyesinden itibaren
gelen seramiklerin çoğu yanmış durumdadır. Kuzey-Doğu doğrultulu çatı kiremitleri açmanın merkezine doğru yayılmaya başlamıştır. Ortaya çıkartılan
çatı kiremitlerinin altından yanık izleri, fresko parçaları gelmeye başlamıştır.
Seviye inildikçe yanık izlerinin büyüdüğü görülmüştür. Açmanın kuzeyinden mermer parçaları ve kalypterler ele geçirilmeye başlamıştır.
1

Şahin, Zunal, Doğan Gürbüzer, Pişkin Ayvazoğlu, Günata vd., 2016, 436-437.
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+1.76- +1.67 kodlarında Kuzey-Güney doğrultulu düşmüş durumda eğimli durumda mermer bir blok açığa çıkarılmıştır. Ayrıca açmanın ortasında kuzey kesitte 3 adet kuzey-güney doğrultulu bir tanede açmanın merkezinde
mermer bloklar ortaya çıkmıştır. Yine bu seviyede mavi göz boncuğu (Resim:
1) ile cam bilezik parçası ve ele geçirildi (Resim: 2). +1.71 - +1.68 seviyeleri arasında çok ince şeytan minareleri olan sel taşkın tabakasına geçilmiştir.
Bu tabakanın kaldırılmasının ardından +1.66 kodunda açmanın doğusunda
Lagynos ve Megara parçaları gelmeye başladı. Açmanın doğusundan yavaş
yavaş su gelmeye, toprak balçıklanmaya başlamıştır. Açmanın güneybatısında yeniden çatı kiremitleri görülmeye başlarken, aynı seviyelerde açmanın
batısındaki orta alanda ise doğu-batı doğrultulu taş bloklar ele geçirilmeye
başlamıştır. Güneybatı köşede yeniden yanık izleri ve kömür parçaları görülmeye başlamıştır. Bu yüzden güneybatı köşenin toprağı ayrı olarak elenmeye
başlamıştır. Açmanın kuzeyinden Açmanın kuzey ve doğu kesitin büyük bölümünde +1.65 kodundan itibaren küçük taşçıklı çok az malzeme veren sert
bir tabaka gelmesine karşın güneydoğu, güney güneybatı’da yatay olarak ele
geçirilen çatı kiremitleri hala devam etmektedir Açmanın genellikle kuzey ve
doğusundan meander, Dor dili bezemeli M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen kalıp yapımı Megara kâse parçaları ele geçirilmiştir2. Doğu-batı doğrultulu blok taşların tümünün irili ufaklı taşlardan oluşturulmuş bir zemin üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır. Açmanın güneybatı ve kesitinde yoğun olarak görülen çatı
kiremitlerinin üst kodu +1.63’tür. kuzeydoğu köşede yoğun kömür izleriyle
birlikte deniz kabukları ele geçirilmiştir. Denizel ürünler ile birlikte görülen
yanık izlerinin seramikler üzerine de yapıştığı görülmüş, örnek alınmıştır. Bu
tabaka +1.61 seviyesinde görülmeye başlamış, +1.53’te yoğunlaşmıştır. Güneydeki çatı kiremitleri ise seviye, seviye üst üste düşmüş vaziyette çok net
olarak görülmektedir. Kiremitlerin etrafı temizlenerek detaylı fotoğrafı çekildikten sonra kaldırılmışlardır. Batıdaki bloğun kuzeydoğu köşesinden yoğun
şekilde kömür parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın batısından boyalı çatı kiremiti ele geçirilmiştir. Açmanın ortasındaki doğu-batı doğrultulu bloklardan
2. ve 3. bloğun güneyinde yine doğu-batı doğrultusunda üst kodu +1.63 olan
breş blok ele geçirilmiştir. Blokların bir kısmı iri, alta doğru küçülen sıkıştırıl2

Şahin, Zunal, Doğan Gürbüzer, Pişkin Ayvazoğlu, Günata vd., 2016, 436.

427

mış yatay taş ve mermer karışımından adeta bir taban oluşturan taşların altında kalmaktadır. KL14.1 duvarı +1.49 kodundayken, yeni çıkan breş +1.63+1.58 kodundadır. Batıdaki taş blok kaldırılmıştır. Batıdaki blok ve güneydeki iki küçük taş kaldırılırken, aynı seviyelerde açmanın kuzeyinde toprak gri
balçıklı ve yüzeyi yoğun şekilde seramikle kaplı olarak gelmeye başlamıştır.
Açmanın kuzeybatı köşesindeki toprak kumlu siyah gri renge dönüşmüştür.
Açmanın yüzeyindeki tüm çatı kiremitleri kaldırılmış, alttan gri balçıklı tabakanın geldiği gözlemlenmiştir. Ortadaki bloğun kuzeyinde +1.47 kodundaki
seramik parçaları çok yoğun ve yatay şekilde ele geçirilmiştir. Bir arada gelen
seramiklerin altından yoğun olarak denizel ürünler (murex?) gelmeye başlamış, örnekler alınmıştır. Açmanın kuzeybatısından +1.46 kodunda mor renkte yüzük taşı ele geçirilmiştir (Resim: 3). Aynı zamanda +1.48 kodundan itibaren fresko parçaları da ele geçirilmiş ve ortadaki ikinci bloğun kuzey kenarına
yapışmış olarak görülmüştür. Aynı alanda +1.45 kodunda bronz ok ucu ele
geçirilmiştir. Ok ucunun geldiği noktada yoğun deniz kabukları ve kemik
parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın güneyinde malzeme azalırken, kuzeyde
kaliteli ve yoğun seramik parçaları ele geçirilmiştir. Pişmiş toprak aplike istiridye ele geçirilmiştir (Resim: 4). Batıdaki bloğun batı kenarına da freskolar
yapışmış halde gelmiştir. Kuzeyde +1.46 kodunda çene kemiği ele geçmiş ve
fotoğrafı çekilmiştir. Ele geçirilen malzemeler incelendiğinde seramik ve çatı
kiremitlerinde kırmızı kayaların kilinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Açmanın kuzey merkezinden 0.80m. içeride +1.45 kodunda bronz Ephesos sikkesi
ele geçirilmiştir. Açmanın kuzeybatı köşesinde +1.39 kodunda korozyonlu
bronz bir sikke ele geçirilmiştir. Toprak küçük taşlı sıkışık bir hal almıştır.
Güneybatıda +1.30 kodunda kozmetik malzemesi olduğu muhtemel olan
bronz bir obje ele geçirilmiştir. Tüm alanda malzeme azalırken, kuzey tarafta sıkıştırılmış taşlı tabaka devam etmektedir. Güneybatıda ise yer yer yanık
izleri görülmektedir. Açmanın kuzeydoğu köşesinden kaynak suyu yoğun
bir şekilde gelmeye başlamıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinden 4.yy siyah
firnisli kantharos parçası ele geçirilmiştir. 2014 yılında açılmış olan GH16 açmasında3 +1.30 seviyelerinde, görülmüş olan sıkıştırılmış küçük taşlı tesviye
3
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tabakasına, bu yıl açmanın kuzey yarısında +1.32 kodunda rastlanmıştır. Bu
tabaka az malzeme veren bir tabakadır.
Açmanın doğu kesitine giren blokların devam edip etmediğini ve işlevlerini anlamak amacıyla, açmanın kuzey ve doğusunda yer alan alüvyal tabaka kültür tabakasına kadar değin kaldırılmıştır. Çalışmalar sırasında kuzey
kesitte +2.49 kodunda bir, +2.10 seviyesinde iki olmak üzere toplam üç adet
bronz sikke ele geçirilmiştir. +2.15 kodunda kozalak şeklinde işlenmiş kolye ucu (Resim: 5) ile cam parçaları da ele geçirilmiştir. +1.92 kodunda bronz
sikke ele geçmiştir. İ.S. 2.yüzyıla (141) tarihlenen Antoninus Pius sikkesinin
ön yüzünde sağa dönük imparator başı, arka yüzde ayağının arka tarafında
köpeği ile avcı Artemis (sol elinde yay, sağ eliyle de sadaktan ok çıkarır durumda) yer almaktadır4. Doğudaki çalışmalar devam ederken açmanın merkezindeki blokların kuzeyinde yer alan doğu-batı doğrultulu KL.14.2 arkaik
duvarının devamının GH16 açması içerisinde açığa çıkartılma çalışmaları
başlatılmıştır. Üst kodu +1.33, alt kodu +1.24 olan alanda mermer yongalı tesviye tabakası açığa çıkarıldı. Arkaik duvarın arasından çok yoğun seramik ve
kemik parçaları ele geçirilmiştir. Bu yoğunluk +1.14/+1.10 kodları arasında
görülmektedir. Açmanın kuzeyinden +1.12 kodunda yeşil renkli kerpiç duvar
sıvası ele geçmiş fotoğrafı çekilerek kaldırılmıştır. Açmanın doğusunda çıkan
breş taş bloklardan kuzeyde yer alanındakinin daha önce yangın geçirdiği anlaşılmıştır. Doğudaki mermer blokların üzerinde +1.72 seviyesinden itibaren
çatı kiremitleri çökmüş halde ele geçirilmiştir. 4 sıra halinde olan güney kesitteki çatı kiremitleri ise +1.63 ile +1.44 arasında yer almaktadır. Açmanın kuzeydoğu köşesinden büyük boyutlarda kemik parçaları ele geçirilmiştir. Doğudaki blokların üzerinde +1.70 seviyesinde açığa çıkartılan breş taş bloğun
üzeri temizlenmiştir. +1.27 seviyesinde ise deniz kabukları büyük boyutlu ve
yoğun olarak bir arada ele geçirilmiştir. +1.21seviyesinde bronz bir sikke ele
geçirilmiştir. Ele geçirilen seramikler arasında kömürler ve fresko parçaları
ile küçük şeytan minareleri görülmektedir. Açmanın güneydoğu köşesinde
figürin gövdesi ele geçirilmiştir.

4
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GH 16 GÜNEY PLANKARE ÇALIŞMALARI
GH-16 plankaresinin güneydoğu kesintinde açığa çıkarılan blokların güneye doğru devam ettiği saptanmış, blokların işlevlerini anlamak amacıyla
GH-16 plankaresinin, güneyinde 2x2.70m. ölçülerinde GH-16 Güney plankaresinin açılmasına karar verilmiştir. Çalışmaları +2.90m. kodunda alüvyal
tabakanın kaldırılmasıyla başlanmıştır. +2.35 seviyesinden itibaren TN:1 açılmıştır. GH-16 plankaresinde seramikler +2.95 seviyesinden itibaren görülürken, GH-16 Güney plankaresinde +2.46-2.34m. kodları arasında dökme taşlar
açığa çıkarılmıştır. +2.13 seviyesinden itibaren açmanın özellikle doğusunda
fresko parçaları ile güneybatı köşeden kemik parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın doğu ve batısında yanık izleri görülmekte, bu yanıklar ele geçirilen
seramiklerde de etkisi görülmektedir. +1.85 seviyesinden sonra açmanın kuzeybatı köşesinden siyah cam bilezik parçası ele geçirilmiştir (Resim: 6). +1.71
seviyesinden itibaren ele geçen malzemede artış görülmeye başlamıştır. +1.67
seviyesinde yanmış mermer parçası, kömür parçaları ve pişmiş toprak kaz
veya güvercin(?) başı ele geçirilmiştir. Açmanın doğusunda çatı kiremitleri
üst üste yığılmış olarak çatı kiremitleri kesitte görülmektedirler. Çatı kiremitlerinin üst kodu +1.58 alt kodu ise +1.36 olarak alınmıştır (Resim: 7). Kiremitlerle birlikte az sayıda fresko parçaları da ele geçirildi. Açmanın güney
kesitinden +1.42 kodunda çivi (?) ele geçirilmiştir. Açmanın merkezinde, çatı
kiremitlerinin kaldırılmasının ardından kömür parçaları ile beraber kerpiç
parçaları açığa çıkarılarak örnekler alınmıştır. +1.41 kodundan itibaren küçük
denizel ürünler gelmeye başlamıştır. Bunların arasından iri kömür parçaları
da ele geçirilmiştir. İçlerinde çok yanmış parçalar da yer almaktadır. GH-16
açmasının güneydoğu köşesinde yer alan +1.40 seviyesindeki bloğun devamı GH-16 Güney açmasının doğu kesitinde, kuzey-güney doğrultulu olarak
açığa çıkartılmıştır. Toprak +1.40 seviyesinden itibaren balçıklanmış, elek yapılmaya başlanmıştır. Tabaka kahverengi-gri balçıklıdır. Açmanın kuzeydoğu köşesinden ise yanık tabaka gelmeye başlamış, daha sonra bütün alana
yayılmıştır. Açmanın kuzeybatı kenarından kemik parçaları ele geçirilmiştir.
Yanık tabakanın altından ele geçirilen malzeme yatay olarak gelmektedir.
Açmanın kuzeybatısında +1.15 kodunda kantharos parçaları ele geçirilmiştir.
Ele geçirilen malzemelere incelendiğinde M.Ö. 4. ve 5. yüzyıl siyah firnisli
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seramikler göze çarpmaktadır5. Siyah firnisli parçalarda artış görülmüştür.
Açmanın kuzeybatı köşesinde görülen sıva izlerinin fotoğrafı çekilerek örnek
alınmıştır. Biri doğuda +0.97 seviyesinde, diğeri batıda +0.94 seviyesinde olmak üzere iki adet bronz sikke, +0.90 seviyesinden öğütme taşı ele geçirilmiştir. +1.01 seviyesinde üstte iri altta küçük taşlardan oluşturulmuş taşlı bir
taban açığa çıkarıldı. Adorant pozisyonunda elinde kuş tutan figürin gövdesi ele geçirilmiştir. Toprak atımından sonra kodlar yeniden alınmıştır. Elekten yanmış durumda bronz sikke ele geçirilmiştir. Açmanın güneybatısında
+0.63 kodunda pişmiş toprak boğa figürin ayağı parçası ile gövde parçası ele
geçirilmiştir. Elekten boğa gövdesinin bir başka parçası ile odun parçaları gelmiştir. 40.55 kodunda tüm açmada yanmış taşlar açığa çıkartılmış bu taşların
altından +0.49 kodunda koç başı şeklinde rhyton ile pişmiş toprak at başı(?)
ele geçirilmiştir. Ele geçirilen diğer malzemeler arasında boğa figürin gövde
ve bacak parçaları, kandil, amphora ve seramik parçaları, +0.45 kodunda kuş
formunda rhyton, yine bu seviyede bronz üzerine altın yaldızlı saç spirali ele
geçmiştir. 3 parça halinde ele geçirilen M.Ö. 625-600 tarihlenen Erken Korinth
ağız ve gövde parçası korunmuş aryballos, Orientalizan kapak parçası (Resim:
8). kazıma frizler içinde kazıma dalga bezemeli pithos gövde parçası, M.Ö. 7.
yüzyıla tarihlenen soketli bronz ok ucu (Resim: 9), el yapımı pişmiş toprak
baş, boyun ve gövdenin küçük bir bölümü korunmuş erkek figürini, elekten
pişmiş toprak boğa başı ve akik yüzük taşı ele geçirilen malzemelerdir. Tüm
bu malzemeler +0.49-+0.39 kodları arasındaki tabaka ele geçirildi. +0.29 kodundan itibaren itibaren odun parçaları da ele geçirilmeye başlamıştır. 2014
kazı döneminde açılan G16 ve GH16 açmalarında da aynı seviyelerden itibaren odun parçaları ele geçirilmişti. Bu seviyede bronz üzerine altın yaldızlı
iyi korunmuş saç spirali bulundu (Resim: 10). Bu saç spirallerinden Artemis
sektöründe ve Leto sunağında da ele geçirilmişti6. Ele geçirilen seramik buluntuları arasında İonia kâseleri, Doğu Yunan kapları, kuşlu kâse7 ve dinos
ağız parçası yer almaktadır. +0.15- +0.01 seviyeleri arasında büyük taşlardan
5
6
7

Benzerleri için bkz. Günata 2014, 123-132.
Şahin 2014, 15, Fig. 30.; Şahin, Günata 2016, 393
Zunal 2015, 246-250, 343, fig. 1-3, 344, Fig. 4-5.
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oluşan taşlı bir tabanın gelişi ile malzeme azalmıştır. Suyun aşırı artışı nedeniyle çalışmalara -0.31 kodunda son verilmiştir.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
2015 yılı restorasyon çalışmaları M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen su künklerinde
yapılmıştır. Aşırı yağışların oluşturduğu sel nedeni ile tahrip olan üç kırık
künk ahşap platform alınarak (Resim: 11), öncelikle içleri temizlenmiş ve kurutulmuşlardır. Daha sonra restorasyonları tamamlanarak yerlerine yerleştirilmişlerdir (Resim: 12).
APOLLON KLARİOS TAPINAK ÇALIŞMALARI
Dr. Jean-Charles Moretti ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda tapınağın tüm taşlarının tek tek envanter çalışmaları ve total stationla kodlamaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar tapınağın statiğinde değişmeler olup, olmadığını anlamak açısından da çok önemlidir. Tapınakta ileride yapılacak olan
restorasyon çalışmalarının ilk etabını oluşturacaktır. Tapınakla ilişkili olan çalışmalar tamamlanmıştır. Jean-Charles Moretti ekibi en geç üç yıl içinde yayın
çalışmalarını tamamlayacaklardır.
Aynı şekilde 1988-1997 yılları arasında yürütülen Fransız kazı dönemine
ait tamamlanmamış olan Artemis sektörü yayın çalışmaları üzerinde çalışan
Dr. Martine Dewaily’nin de çalışmaları bitmiştir. Kendisi de yayını aynı sürede yapacaktır.
Yine Fransız kazı döneminde tamamlanmamış olan bronz eser yayın çalışmalarını yapan Dr. Stephan Verger de üçüncü yayını üç yıl içinde tamamlayacaktır. Bu üç kitabın yayınlanması ile Fransız kazı dönemine ilişkin ve
tamamlanmamış olan çalışmalar sonlandırılmış olacaktır.
KLAROS ÖREN YERİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Klaros kutsal alanının ören yeri olmasının ardından, 147 ada 22 parsel
(eski 229 parsel) ve 147 ada 24 parselin de (eski 265) kutsal alan içine dahil
olması yeni bir düzenlemeyi gerekli kılmıştır.
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Bu bağlamda ilk çalışma Ağustos ayında resmi olarak göreve başlayan güvenlik görevlilerinin kulübesinin yerleştirilme çalışmaları yapılmıştır (Resim:
13).
Kutsal alandaki en önemli çalışma ören yerinin etrafını çeviren 2005 yılında yapılmış olan bir bölümü tahrip olmuş tüm kafes teller ve beton direkler
tarafımızdan kiralanan kepçe ile kaldırılmışlardır. Molozların taşınma işlemleri ise Menderes Belediyesi’nin göndermiş olduğu kamyonlarla yapılmıştır.
Yeni tellerle kamulaştırılan alanlar da dahil tüm ören yerinin çevresi metal
direkli kafes tellerle çevrilmiştir. Ana giriş kapısı dışında, kazı çalışmaların
yürütüldüğü alanlarda kazı ekibi ve malzeme taşınmasında kullanılmak üzere, kuzey-batıda bir kapı, güney-batı ve güney-doğuda birer kapı yapılmıştır.
Çalışmalar bir buçuk ay sürmüştür. Ancak kutsal içinde ağaç çitlerle yapılacak olan düzenleme, malzemeler getirilmesine karşın ören yerinde bırakılmış
ihaleyi alan şirket (İhale İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından açılmıştır) tarafından bu çalışmalar bitirilmemiştir (Resim:14). Açmaların etrafına
da dikenli teller çekilmiş ve uyarı levhaları konduktan sonra kazı çalışmalarına son verilmiştir.

KAZI EVİ OTOPARK ALANININ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Klaros kazı evinin arazisi iki bölümden oluşmaktadır: Kazı evinin bulunduğu kuzeydeki büyük arazi ve yolun güneyinde kalan küçük arazi. Güneyde kalan araziyi çevreleyen çitlerin yol asfaltlama çalışmaları sırasında bir
bölümünün tahrip olması nedeni ile bu alanda da yeni düzenleme yapılarak,
kapı yenilenmiş, metal direklerle yeni kafes teller çekilmiştir (Resim: 15).
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Resim 1: Göz boncuğu.

Resim 2: Cam bilezik parçası.

Resim 3: Yüzük taşı.

Resim 4: Pişmiş toprak istiridye aplik.

Resim 5: Kozalak formlu kolye ucu.

Resim 6: Cam bilezik parçası.
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Resim 7: Çatı kiremitleri.

Resim 8: Orientalizan kapak parçası.

Resim 9: Soketli bronz ok ucu.
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Resim 10: Altın yaldızlı bronz saç spirali.

Resim 11: Künklerinin restorasyonu.

Resim 12: Restorasyonu tamamlanmış künkler.
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Resim 13: Ören yeri çevre düzenlemesi.

Resim 14: Kutsal alana yerleştirilmemiş ağaç çitler.

Resim 15: Kazı evi otopark düzenlemesi.
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METROPOLİS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARI, 2015
Serdar AYBEK*
Onur GÜLBAY
Burak ARSLAN
Yılmaz BALIM
Metropolis’de 2015 yılı kazı ve araştırmaları, 08.06.2015 ve 25.11.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonunda 4 adet envanterlik
ve 38 adet etütlük eser İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. 2015 yılı
faaliyetleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel Bütçesi’nden İzmir İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü’nden Torbalı Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğü’ne aktarılan
maddi destekler, Celal Bayar Üniversitesi BAP Birimi, İzmir Valiliği, Torbalı
Belediyesi, Yeniköy Muhtarlığı, Sabancı Vakfı ve MESEDER (Metropolis Sevenler Derneği) katkılarıyla yapılmıştır. Bakanlık Temsilcilikleri 08.06.2015
– 17.10.1015 tarihleri arasında İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarından Arkeolog Ufuk Çetinkaya ve 17.10.2015-25.11.2015 tarihleri arasında
Arkeolog Nuray Pehlivan tarafından yürütülmüştür.
*
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ARKEOLOJİK KAZILAR VE ARAŞTIRMALAR
Aşağı Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi
Kazı çalışmaları Metropolis Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve
Gezi Güzergâhı Düzenlemesi Projesi kapsamında yapılan ot temizliği sonrasında 09.07.2015 tarihinde başlamıştır (Plan: 1). 2015 sezonu çalışmaları Roma
Hamamı’nın güneybatı köşesinde, batı servis koridoru girişi ve içinde gerçekleştirilmiştir.1 Ayrıca alanın, Roma hamamı-palaestranın inşasından önce aktif
bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını ve erken tabakalarla hamamın inşa
edildiği son tabaka arasındaki farklılıkları anlayabilmek için iki ayrı noktada
stratigrafik sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir (Plan: 2, Resim: 1).
Çalışmalar, hamamın güneybatı köşesinde sürdürülmüştür. Bu kısım,
batı servis koridoru girişinin bulunduğu 49(G-6), 49(G-7), 49(H-6), 49(H-7)
plankareleri ve batı servis koridoru içinde 49(F-6), 49(E-6), 49(D-6), 49(D-7),
49(C-6) ve 49(C-7) plankarelerini kapsamaktadır. Batı Servis Koridoru girişinde çalışmalar 49(G-6) ve 49(H-6) plankarelerinde, 4x9 metrelik alanda, 49.26
metre seviyesinden başlayarak 46.66 metre seviyesine kadar sürdürülmüştür.
Kapısı 2013 yılında ortaya çıkarılan batı servis koridorunda yapılan çalışmalar sonucunda, tuğla tonozlu girişe dayandırılmış, kuzey-güney doğrultulu,
harçlı ve sıvalı bir başka duvarın varlığı keşfedilmiştir.2 Bu duvar 47.99 metre
seviyesinden itibaren ortaya çıkarılmış ve duvarın 11.50 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Ayrıca bu duvarın
batı yönüne doğru köşe yaptığı saptanmıştır. Düz kireç harçla sıvanmış olan
duvar sınırlarının belirginleştirilmesinden sonra çalışma bir üst koda kaydırılmıştır. Bu alandaki tesviye çalışmaları 49.44 metre seviyesinden başlayarak
47.80 metre seviyesine kadar sürdürülmüştür. 48.16 ve 48.25 metre seviyelerinde doğu-batı doğrultulu iki duvar sırası daha saptanmıştır. Bu duvarların
Roma hamamının konumu itibariyle bir üst terastan dolayı oluşacak baskıyı
karşılamak için yapılan kuzey-güney doğrultulu duvar hattına destek amaçlı
yapılmış payandalar oldukları düşünülmektedir. 49(G-6) ve 49(H-6) plankarelerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra kazılar batı servis koridoru içine kaydırılmıştır.
1
2

Yegül 1994, 101-102
Aybek vd. 2014, s. 326-327.
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Servis koridoru içindeki çalışma 49(E-6) ve 49(F-6) plankarelerinde 48.10
metre seviyesinden başlatılarak, 45.21 metre seviyesine kadar sürdürülmüştür. Kuzey yönüne doğru sürdürülen çalışmalar yaklaşık 5x20 metrelik alan
üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda batı servis koridoru boyunca yapılmış olan üç kurtağzı havalandırma bacasından ikisi açılarak, temizlenmiştir. Servis koridorunun doğu kenarı boyunca toplam 4 adet tuğla
kemerli niş meydana çıkartılmıştır(Resim 3). Bu nişlerin hamamın işletilmesinde ve özellikle ısıtılmasında hizmetliler tarafından kullanılan malzemelerin konulduğu mekânlar oldukları düşünülmektedir. 49(C-7) ve 49(D-7) plankarelerinin denk geldiği alanda ise caldariumun batı havuzunun praefurniumu
(ocak) ortaya çıkarılmıştır. Batı servis koridoru içindeki çalışmalar 49(C-6) ve
49(C-7) plankarelerinde sonlandırılmıştır.
Aşağı Roma hamamı-palaestrada batı servis koridoru içi ve önünde yapılan
çalışmalarda, Helenistik Dönemden Ortaçağa kadar tarihlendirilen çok sayıda seramik parçası bulunmuştur.3 Bulunan seramikler arasında Helenistik
Dönem örneklerinin yoğun olması özellikle servis koridoru içinin yamaçtan
akan toprak ve malzeme ile dolduğunu düşündürmüştür. Helenistik Döneme tarihlendirilen seramikler arasında basit firnisli tabak parçaları, gri-siyah
tabak ve tepsi parçaları, Ephesos tipi kandiller, batı yamacı seramik parçaları,
amphoralar ve testiler bulunmaktadır. Roma Dönemine tarihlendirilen seramikler arasında pişirme kapları, ince duvarlı seramikler, sigillatalar, lekaneler,
kandiller (genellikle red on white tipi), amphora ve testiler bulunmaktadır.
Çalışılan alanlarda seramik buluntuların yanı sıra, ağırşaklar metal parçalar,
hayvan kemikleri, terracottalar, cam bardak ve tabak parçaları da ortaya çıkarılmıştır. Batı servis koridoru içindeki kazı çalışmaları sırasında üzerinde kanatlı bir figürün bulunduğu bir pinaks kalıbı parçası, küçük yapraklı Megara
kâsesi kalıbı, cam cürufları ve üretim artıkları Metropolis’te üretimin olabileceğini gösteren önemli buluntulardır.
Roma Hamamı-palaestradaki stratigrafik sondajlar ise iki noktada yapılmıştır (Plan: 2, Resim: 1). İlk olarak palaestranın güneydoğu köşesinde, 51(G-1)
3

2015 yılı çalışmalarında tespit edilen ve makalede değinilen seramikler Arkeolog Özlem Ceyran
tarafından değerlendirilmiştir.
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ve 51(G-2) plankarelerinde 1.50x3.00 metre boyutlarında oluşturulan sondaj
42.05 metre seviyesinden, 40.33 metre seviyesine kadar sürdürülmüştür. İkinci
sondaj kuzey mozaikli salon doğusunda, Roma hamamının kuzey duvarına
paralel olarak, 38(G-7) ve 38(H-7) plankarelerine, 2.00x 3.00 metrelik bir alanda
42.97 metre seviyesinden 41.29 metre seviyesine kadar çalışmalar devam etmiştir. Her iki sondajda ulaşılan sonuçlar birbirine yakındır. Buluntular, alanda Helenistik Dönem başından Ortaçağa kadar inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini göstermiştir. Sondajdaki seramik parçaları ağırlıklı olarak Hellenistik
ve Roma Dönemine tarihlendirilmektedir. Bu alanda yapılan sondaj çalışması
42.05 metre – 40.33 metre seviye aralığında gerçekleştirilmiştir. Derinleşilen
alanda bir adet Geç Roma sikkesi, bir adet Helenistik Dönem Ephesos kent
sikkesi bulunmuştur. En alt kottaki seramik kasasında Helenistik Döneme tarihlendirilen seramik parçası sayılarında artış olsa da Roma Dönemi seramik
parçaları da tespit edilmiştir.4 40,33 metre seviyesinden sonra kazılan topraktan herhangi bir buluntu toplanamamış ve çalışma sonlandırılmıştır.
2015 çalışmaları kapsamında aşağı hamam – palaestra kompleksinde bulunan 13 adet bronz sikkenin en erken tarihli olanı M.Ö. 2. yüzyıla, en geç olanı
ise M.S. 4. yüzyıla tarihlenmektedir5 (Resim: 4). Bu sikkelerin 7 tanesi aşırı korozyona uğradığı için dönemleri tespit edilememiştir. Genel özelliklerinden
dolayı 2 adet sikke Helenistik ve Roma Dönemine tarihlendirilirken, kalan
4 adet sikkenin tarihleri detaylı bir biçimde tespit edilebilmiştir. Bu sikkelerden biri Efes Helenistik kent sikkesi (İ.Ö. 2. yy), birer tanesi Roma Dönemine
tarihlendirilen Gallianus (İ.S. 260-268) ve Gordianus III (İ.S. 238-244) sikkesi,
birer tanesi de Geç Roma Dönemine tarihlendirilen Constantinus II (M.S. 337341) ve Theodosius I sikkesidir (İ.S. 379-383).6
Zeus Krezimos Kutsal Alanı
2015 kazı sezonunda, Metropolis’in Helenistik Dönem dokusunun anla4

5
6

Bkz.Levha I – Sondaj, Hellenistik Döneme tarihlendirilen seramik örnekleri. 1 ve 2 numaralı
seramikler metalik firnisli MÖ.4. yüzyıl sonrası Attika üretimi devamı olan kaplardır. Levhadaki
diğer seramikler MÖ. 2. yüzyıl örnekleridir.
Sikke araştırmaları Arkeolog Burçak Delikan tarafından gerçekleştirilmiştir.
Arslan 1992, s. 80, 90, 138.
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şılmasına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda akropolisin kuzeydoğu
yamacında kalan alanda çalışılmıştır (Plan 1). Bu alanda, 1976 yılında antik
kentin 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenmesinden önce, Yeniköy
ve Özbey köylerinin su ihtiyacını karşılamak ve su deposu yapmak amacıyla
temel kazıları yapılmıştır. Ortaya çıkan mimari buluntular nedeniyle inşaat
tamamlanamamış ve başka bir noktaya kaydırılmıştır. Ancak mevcut kalıntılar yüzeyde görülecek şekilde bırakılmıştır. Bu nedenle çalışmalar alanın düzenlenmesi ve korunması düşüncesiyle yüzeyde görünen blokların etrafından
başlamış ve ilerletilmiştir. Bu çalışmalar esnasında keşfedilen Zeus Krezimos7
Kutsal Alanı çalışmaları 9(I-7), 9(I-8), 9(I-9), 9(J-7), 9(J-8), 9(J-9), 9(J-10), 21(A7), 21(A-8), 21(A-9) ve 21(A-10) plankarelerinde sürdürülmüştür (Plan 3).
Çalışmalara yüzeyde tespit edilen, boyları 0,50 - 1 m. arasında değişen ölçülere sahip mimari sytlobat bloklarının olduğu 9(I-7) ve 9(I-8) plankarelerinde, 116.13 metre seviyesinden başlatılmıştır. Blokların batı yönünde devam
ettiği görülmüştür. Temel seviyesinde korundukları anlaşılan blok sırasının
‘L’ çizerek doğuda yer alan tıraşlanmış ana kaya yüzeyi ile birleşen bölümü
açığa çıkartılmıştır. Böylece ana kaya ile mimari yapılanmanın birbirine bağlandığı anlaşılmıştır. Ana kayaya bitişik güneydoğu doğrultuda gözlemlenen
portikonun üzerinde bulunan dolgunun alınması için, çalışmalar 21(A-7) ve
21(A-8) plankarelerine kaydırılmıştır. Bu plankarelerdeki çalışmalar, 118.23
metre seviyesinden itibaren devam etmiştir. 115.50 metre seviyesine gelindiğinde, su deposu inşasında kullanılan iş makinesinin verdiği hasardan
dolayı, kutsal alanın mermer taban kaplamasının büyük ölçüde bozulduğu
görülmüştür. Sadece tabanın güneybatı köşesinde küçük bir bölümün sağlam
olarak günümüze ulaştığı tespit edilmiştir (Resim: 5).
Yapılan çalışmalar sonucunda alanda meydana çıkartılan yazıtlı sütun
tamburları, yazıtlı heykel kaidesi ve çok sayıda, küçük parçalar halinde bulunmuş, yazıtlı mimari yapı elemanları tespit edilmiştir. Bulunan bu yazıtlı
parçalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda alanın daha önce yazıtlardan bilinen ancak yeri saptanamamış olan, Metropolis’in yerel kültlerin-

4

SNG Deutschland Mysien-İonien Kat. No.2863(Efes Sikkesi) Stephaneli Salonina Başı.
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den Zeus Krezimos’a adanmış bir kutsal alan olduğu sonucuna varılmıştır
(Resim: 5).8 Krezimos sıfatına Metropolis dışında herhangi bir bölgede veya
kentte rastlanmamaktadır.9 Kutsal alanda 6 adet yazıtlı sütun tamburu ve bir
adet yazıtlı heykel kaidesi keşfedilmiştir. Tüm yazıtlar M.S. 1. yüzyılın sonuna tarihlendirilmiştir. Keşfedilen bu yazıtlar sayesinde, Zeus Krezimos kültü
ile önceki yıllarda bulunmuş olan yazıtlardan Metropolis’deki varlığını bildiğimiz fakat yerleri henüz saptanamamış olan Hera ve Ares kültleri arasında
ortak yanların olduğu görülmektedir.10 Rahipler, rahibeler ve bazen de diğer
görevli kişiler arasında Metropolis’deki Ares Kültü’nde olduğu gibi akrabalık
ilişkilerinin görülebilmesi bu benzerliklerden biridir. Kazı sezonu sonunda
yazıtlı heykel kaidesi ve bazı tamburlar güvenlik nedeniyle taşınmıştır. Benzer içeriğe sahip yazıtlara ait iki örnek şu şekildedir:
Yazıtlı Sütun Tamburu (Resim: 6)
1
2

magevnhς Teimagªevnouς

3

tou Eukatravtouς : ªiJerei`

4

a Pw`lla hJ mhthr a≥ªujtou`, JEr

5

ma`ς ∆Apollwvnioς g≥ : uJ≥ªdro-

6

bavfoς : Stratonªivkh di-

7

avkwn Tuvch : diavkonoªς Pri-

8

migevnhς JRouvfªou

Çeviri: Yüce rahibi (Zeus Krezimos’un) Timagenes, Timagenes’in oğlu,
Eukrates’in torunu. Rahibe Polla, onun annesi (rahibin), the Hermas Apollonios III., Hydrobaphos (kutsal suyu taşıyan) Stratonike, (bayan-) hizmetkar
Tyche, (erkek-) hizmetkar Perigenes, Rufus’un oğlu ...
7
8

Meriç 1981, IEph 3415; SEG 32, 1164.
Metropolis Antik Kenti’nde 2015 kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya çıkarılan
yazıtlar Prof. Dr. Boris Dreyer tarafından değerlendirilmiştir.
9 Şahin 2001, s. 85.
10 Dreyer ve Engelmann 2003, 13-14.
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Heykel Kaidesi (Resim: 7)
1

Divi Megavlw(i) Dio-

2

povmpos Zwta` ΔAr-

3

evlaos iJerhteuv-

4

wn ejk tw`n ijdivwn

5

ajnevqhken

Çeviri: Zeus Megas için (Yüce) (Krezimos) Diopompos, Zotas’ın oğlu, Archelaos rahip olarak bu (heykeli) diktirmiştir.
Çalışmalarda tespit edilen seramik buluntular ağırlık olarak Roma Dönemine tarihlendirilirken, Helenistik Dönemden Orta Çağa kadar tarih veren
malzeme çeşitliliğinden bahsetmek mümkündür. 9(J-6) ve 21(A-7) plankarelerinin batısındaki ana kaya önünde yapılan çalışmalar sonucu tasniflenen
seramikler arasında ince duvarlı seramikler11 ve pişirme kapları12 oldukça
yoğundur. Bu alanda yeme-içme amaçlı kullanılan kapların yoğun olarak bulunması burada şölenlerin veya sunuların yapıldığını düşündürmektedir. Seramikler dışında cam, kemik, terracotta figürin, metal parçaları ve çok sayıda
metal çivi bulunmuştur. Helenistik Dönem seramikleri13 içinde Attika siyah
firnislilerin devamı olan firnisli kaplar, basit firnisli tabaklar, gri-siyah tabak
ve tepsiler, unguentariumlar, Ephesos tipi kandiller, kantharoslar ve lekaneler
gibi formlar bulunmaktadır. Roma Dönemi seramikleri arasında amphoralar, ince duvarlı bardaklar, pişirme kapları, kapaklar, lekaneler ve sigillatalar
bulunmaktadır. Bizans Dönemine ait seramikler içinde ise sarı ve yeşil sırlı
tabaklar, pişirme kapları bulunmaktadır.
Zeus Krezimos kutsal alanı çalışmaları sırasında toplam 6 adet sikke ele
geçirilmiştir. Bu sikkelerden biri hariç tamamının dönemi ayrıntılı bir biçimde
tespit edilebilmiştir. Ele geçirilen 6 adet sikkenin 3 tanesi Efes Helenistik kent
sikkesi (İ.Ö. 2. yüzyıl, Resim: 8), biri Roma İmparatoru Maximinus I Dönemi
(İ.S. 235-238) sikkesi, bir diğeri de Metropolis kent sikkesidir (M.Ö. 1. yüzyıl).
11 Bkz. Levha II, 21,22,23 numaralı seramikler.
12 Bkz. Levha II, 24,25 numaralı seramikler.
13 Örnekler için Bkz. Levha II, 15-20 numaralı seramikler.
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Orta Kent Sondajları
Orta Kent ile Aşağı Roma Hamamı arasında Metropolis Ören Yeri Projesi
kapsamında yeni gezi rotaları oluşturmak ve mevcut rotayı tam tur haline
getirebilmeyi sağlayacak alanlar hazırlamak amacı ile çalışmalar yapılmıştır.
Bu amaçla iki ayrı noktada sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir (Plan: 1).
İlk olarak 36(B-7) plankaresinde, 2.00 x 4.00 metrelik bir alanda çalışma
yapılmıştır. 69.46 metre seviyesinden başlatılan kazı çalışması 67.87 metre seviyesine kadar sürdürülmüştür. 68.03 metre seviyesinde, almaşık örgülü, kireç harçlı duvar görülmüştür. İlerleyen çalışmalar sonucunda, duvar sırasının
ana kaya zemin üzerine inşa edilmiş olduğu anlaşılarak çalışmalar sonlandırılmıştır. Tespit edilen seramik parçaları ağırlıklı olarak Roma Dönemine
tarihlendirilirken, az sayıda Helenistik malzemeye de rastlanmıştır. Bunlara
ek olarak, 67,87 metre seviyesinde bir adet Helenistik Dönem sikkesi bulunmuştur.
23(B-2) ve 23(B-3) plankarelerinin kapsadığı alanda ikinci çalışma yapılmıştır. Helenistik Stoa’nın kuzeyinde 13.00 x 1.50 metre boyutlarında doğubatı doğrultulu kazı yamacın yüksek batı ucundan 101,37 metre seviyesinden
başlatılan çalışma 97.30 metre seviyesinde sonlandırılmıştır. Açmanın batı kenarında 99.20 metre seviyesinde ana kayaya rastlandığı için çalışmalar doğu
tarafa kaydırılmıştır. 99.00 metre seviyesinde ana kayaya bitişik yapılan Geç
Roma Dönemi duvarına ve tuğla tabana rastlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda açmanın doğu kenarında da ana kayaya rastlanmasından dolayı çalışma bitirilmiştir ve sondaj çukuru kapatılmıştır. Ele geçen seramik buluntular Helenistik Dönem’den Orta Çağ’a kadar malzeme çeşitliliği sunmaktadır.
Bunların yanı sıra, 98,82 metre seviyesinde bir adet Helenistik Dönem sikkesi
bulunmuştur.
DİĞER ÇALIŞMALAR
Metropolis Bizans ve Erken Türk Dönemi Seramikleri
2015 kazı sezonunda Prof. Dr. Recep Meriç’in ve Zeynep Meriç’in yürüttüğü proje kapsamında, 2014 kazı sezonunda başlanılan Metropolis Bizans ve
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Erken Türk Dönemi seramikleri projesine devam edilmiştir. 2014 sezonunda
akropol, tiyatro ve stoa sektörlerindeki Bizans ve Erken Türk Dönemi sırlı
seramikleri incelenmiş ve tipolojileri belirlenmeye çalışılmıştır. 2015 sezonunda ise incelenen sektörlerin yanı sıra bouleuterion, latrina, Araplıtepe ve
güney kule sektörlerinden Bizans Dönemi sırlı ve sırsız seramikler çalışılmıştır. Çalışmada sırlı seramiklerin birleştirme, fotoğraflama ve çizim işlemleri
yapılmış son aşamada ise seramikler tiplerine göre gruplandırılmıştır. 2015
sezonunda başlanılan Bizans Dönemi sırsız seramik projesinde ise, tiyatro ve
Araplıtepe dışındaki sektörlerde bulunan seramikler incelenmiştir. Seramiklerin birleştirme, fotoğraflama, çizim işlemleri yapılıp Metropolis’in Bizans
Dönemi sırsız seramiklerinin genel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Ortaçağ Mezarları
Metropolis Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Gezi Güzergâhı Düzenleme Projesi kapsamında çit sınırının inşası sırasında 20-21. 12. 2012 tarihlerinde bulunan iskelet Dr. Sadi Çağdır tarafından temizlenerek tanımlanmıştır. İncelemelerde; kemiklerin aşırı kırılgan hale gelmiş durumda ve parçalı
olduğu görülmüştür. Kemikler mekânik olarak temizlenerek incelemeye hazır hale getirilmiş. Parçalar mümkün olduğunca birleştirilmeye çalışılmıştır.
Eksik parçalar nedeniyle kafatası ve bazı kemikler tamamlanamamıştır.
İskelet 1
Cinsiyet: Mevcut kemiklerin kadın cinsiyle uyumlu olduğu görülmüştür.
Yaş: Kemiklerin genel durumu altçene dişlerinin özellikleri, kemiklerdeki
dejenerasyonlar dikkate alındığında kemiklerin 50-60 yaş arası bir kişiye ait
olduğu düşünülmüştür.
Boy: Femur ve tibia ölçümlerine göre kişinin boyunun yaklaşık 1.80 cm.
olduğu saptanmıştır.
2013 yılında palaestra altı yol kenarı büz yanından bulunan iskelet Dr. Sadi
Çağdır tarafından temizlenerek tanımlanmıştır. Kafatası ezilmiş, uzun kemiklerin durumu iyi, kafatası parçalı ama kemikler genel olarak montaj yapmaya
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uygun olup yüz kemiklerinde eksik parçalar bulunduğu görülmüştür. Kemikler su ve fırça ile mekânik olarak temizlenerek yapıştırılmaya uygun hale
getirilmiştir. Kemikler yapıştırıldıktan sonra masa üzerine anatomik olarak
dizilip incelenmiştir.
İskelet 2
Cinsiyet: Kemiklerdeki incelemeler sonucu kişinin erkek olduğu tespit
edilmiştir
Yaş: Kemiklerin genel durumu ve dişlerin incelenmesi sonucu kişinin 3540 yaşlarında olduğu tespit edilmiştir.
Boy: Uzun kemik ölçümlerine göre kişinin boyunun yaklaşık 1.70 cm. olduğu saptanmıştır.

Metropolis GIS ve Belgeleme Çalışmaları
Metropolis’in üç boyutlu rekonstrüksiyonunun oluşturulması ve kentin
dijital ortama aktarılması için çalışmaları sürdürülmüştür. Bilgisayar Uzmanı
Matthias Innmann ve Arkeolog Umut Canseven tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında kentte fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar
kapsamında 324 adet meclis binası, 932 adet yukarı Roma hamamı ve 1516
adet aşağı Roma hamamından olmak üzere toplam 2772 adet fotoğraf çekilmiştir. Aynı zamanda drone yardımıyla kent üzerinde uçuşlar yapılarak 3378
adet fotoğraf çekimi yapılmıştır. Yüksek çözünürlüklü olarak kayıt altına alınan bu fotoğraflar ile dijital ortamda yapılacak birleştirilmeler ile üç boyutlu
rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

Bademgediği Tepe Harita Çalışmaları
Bademgediği Tepe’yi kapsayacak bir topografik harita oluşturulması çalışmaları Peter Cobb ve Arkeolog Umut Canseven tarafından yürütülmüştür. 30
- 80 metre arasında değişen mesafelerden hava fotoğrafı çekimleri yapılmıştır. Bademgediği Tepe’yi 6 bölgeye ayırarak yapılan çekimlerde 4500 fotoğraf
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çekilmiştir. Fotoğraflama çalışmasına ek olarak Cors GPS ile alanda noktalar
alınmıştır. Fotoğraflama çalışmalarından sonra ArcGIS, Bing ve Google temel
haritaları ile karşılaştırmalar yapılarak alanın haritalar üzerinde senkronizasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. Hataları gidermek için yaklaşık 1500 fotoğraf
daha çekilmiştir. Fotoğrafların GPS noktaları ile birleştirilmesiyle hata payı
en aza indirilmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan görüntülere bakılarak,
kalıntı izleri olduğu düşünülen yerlerin tespitleri yapılmıştır (Resim: 9).

KORUMA, RESTORASYON VE DÜZENLEME PROJELERİ
2015 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 38 adet metal, pişmiş toprak
ve taş eserin koruma ve onarımı gerçekleştirilmiştir (Resim: 10).14 Mozaikli
salonda, mozaik ve duvar resimlerinin koruma ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 11).15 Ayrıca, Bizans Kalesi’nin giriş kapısındaki bozulmaları aza indirgemek için kapı kemerini korumak amacıyla portatif, ahşap
bir destek yapılmıştır.
Metropolis’te en dikkat çekici kalıntılardan birisi olan Bizans Kalesi’nde
rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi için çalışmalar sürdürülmüştür. Kalenin 2013 ve 2014 kazı döneminde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına yönelik bazı çalışmalar yapılmıştır. Rölöve kapsamında
kalenin eksik bölümleri, ön kaleye girişte bulunan kemerli kapı, kuzey ve güney kulenin plan, kesit ve cephe çizimleri yapılmıştır. 2015 kazı döneminde
Bizans Kalesi’nin mimari sorunlarını detaylı bir biçimde ortaya koyan ve kalenin, restorasyon, konservasyon, gezi güzergahı ve aydınlatma konularını da
kapsayan analiz raporu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne sunulmuş
ve projelendirilmesi talep edilmiştir.
Aşağı hamam-palaestrada kazı sezonlarında meydana çıkartılan mimari
blokların çizimlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
14 Restorasyon ve konservasyon çalışmaları Restoratör Taner Özgür tarafından yapılmıştır.
15 Koruma ve onarım çalışmaları Restoratör Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akıllı tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Metropolis Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Gezi Güzergâhı Düzenleme Projesi sonrasında atıl durumda olan traversler kullanılarak kentteki mimari bloklar için bir sergi alanı oluşturulmuştur. Düzenlenen alanda,
önceki yıllardaki kazılarda oraya çıkartılmış olan ve kentin farklı yerlerinde
sergilenen taş eserlerin taşınmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir
(Resim: 12).
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Plan 1: Metropolis ören yeri 2015 sezonu kazı alanları ve orta kent sondajları.

Plan 2: Roma hamamı – palaestra kompleksi planı ve kazı alanları
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Plan 3: Zeus Krezimos kutsal alanı.

Resim 1: Roma hamamı – palaestra kompleksi kazı alanları.
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Resim 2: Batı servis koridoru ve güney giriş bölümü.

Resim 3: Batı servis koridoru içi.
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Resim 4: Roma hamamı – palaestra kompleksi, Constantinus II Sikkesi, M.S. 337-341.

Resim 5: Zeus Krezimos kutsal alanı.

Resim 6: Yazıtlı sütun tamburu.
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Resim 7: Yazıtlı heykel kaidesi.

Resim 8: Ephesos kent sikkesi, M.Ö. 2. yüzyıl.

Resim 9: Bademgediği Tepe’nin orthofoto çekimi ve harita çalışması.

Resim 10: Restorasyon ve konservasyon çalışmaları
kapsamında işlem gören eserlerden ikisi
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Resim 11: Mozaikli resepsiyon salonunda gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmaları.

Resim 12: Taş sergisi alanı.
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KURUTLU KAZISI
Ahmet Cem ERKMAN*
Şakir Önder ÖZKURT
Cesur PEHLEVAN
GİRİŞ
Kurutlu Kazısı 07.08.2015-18.09.2015 tarihleri arasında Kırşehir İli, Kaman
İlçesi, Savcılı-Kurutlu Köyü, Lodalı Tepesi (Fosil lokalitesi) mevkiinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya; Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman (Ahi Evran Üniversitesi), Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt (Ahi Evran Üniversitesi), Doç. Dr.
Cesur Pehlevan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Doç. Dr. Yener Bektaş (Ahi Evran
Üniversitesi) ve Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölümü öğrencilerinden Hasan Vural, Eda Nur Yıldırım, Ali Taş, Emrah Şimşek, Hikmet Güney, Seray Bengü, Eda Öcalan, Duygu Aydın, Hatice Aygün,
Nihal Başyiğit, Hanife Akbacak ve bakanlık temsilcisi olarak Kırşehir Müze
Müdürlüğü’nden arkeolog Uzman Süleyman Tunç kazıya katılmışlardır (Resim: 1).
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izinleriyle 2011 yılında itibaren devam etmekte olan “Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması”
konulu yüzey araştırmalarının neticesinde, Anadolu paleoantropolojisine ışık
*

Doç. Dr. Ahmet Cem ERKMAN, Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Şakir Önder ÖZKURT, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kırşehir/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Cesur PEHLEVAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü,
Van/TÜRKİYE.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisine (PYO.
FEN.4001.15.001) izin ve finansman destekleri için teşekkür ederiz.
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tutan Kurutlu lokalitesinin varlığı tespit edilmiştir. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi nezdinde 2014 yılında kurtarma kazısı olarak başlayan proje 2015
yılında Bakanlar Kurulu kararlı sistematik bir kazıya dönüşmüştür.
Kazı çalışmaları henüz birinci yılında olmasına karşın hem kazıdan çıkan
buluntular hem de kazı evi ve yol çalışmaları açısından oldukça verimli geçmiştir. Kazı alanının yerleşim yerine yakın, az yükseltili ve kolay ulaşılabilir
olması kazı çalışması için avantaj teşkil etse de baraj su seviyesinin yüksek olması çalışmayı ancak su seviyesinin düşük olduğu yaz ayları sonunda olanak
vermektedir (Resim: 2).
Tabaka yüzeye yakın olup toprağın yapısı fosillerin kolayca ve zarar görmeden çıkarılmasına imkan vermektedir. Lokalite bazı yerlerde 6 metre kalınlığına ulaşan horizontal bir yapı gösterir. Barajın yükselmesi ve alçalması
sonucunda oluşan su aktivitasyonu yüzeyde ve göl içerisinde bulunan fosilleri kısmen açığa çıkartmıştır. Kazı çalışmalarına başlamadan önce temizlik
işlemleri tamamlanmış ve ortaya çıkmış olan fosiller toplanmıştır. Kısmen göl
içindeki malzemeye ulaşılmasıyla birlikte kazı çalışmaları 5x5 metre boyutlarındaki 4 açmada plankare (grid metodu) sistemine göre gerçekleştirilmiştir
(Resim: 3-4). Ayrıca Global Positioning sistemine göre koordinatlar alınarak
kaydedilmiştir. Kazının gerçekleştirildiği lokalite bugünkü Kızılırmak’ın taşkın alüvyonlu geniş ovalıklarına az yada çok benzer bir ekolojik ortamı işaret
etmektedir. Fosillerin bulunduğu birim Üst Miyosen olup, karasal kırıntılı sedimanter kayaçlarla yer yer kireçtaşı ve jips ara bantları içermektedir.
Birim akarsu ve göl ortamında oluşmuştur. Fosillerin içerisinde bulunduğu seviyeden yapılan ince kesit incelemeleri sonucunda kumlu kireçtaşı
olarak adlandırılan birim içerisindeki minerallerin köşeli olması taşınmanın
az olduğunu yani kaynak kayanın yakın olduğunu ve fosillerin bulunduğu
seviyenin gölsel ve ırmak boşalımının bulunduğu (delta?) sığ karasal çökel
ortamı olduğunu düşündürmektedir. Ancak çalışmaların henüz başında bulunulduğundan ileride gerçekleştirilecek çalışmalar durumu daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.
Geç Miyosen dönemine tarihlendirilen başta büyük kuyruksuz maymunlar (Hominoidae) olmak üzere zürafalar (Giraffidae), gergedanlar (Rhinoceroti-
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dae), hortumlular (Proboscidae), kemirgenler (Rodentia), sırtlanlar (Hyaenidae),
kedigiller (Felidae), atlar (Equidae), boynuzlugiller (Bovidae), geyikler (Cervidae)
ve domuzlara (Suidae) ait fosiller bulunmuştur (Resim 5,6 ve 7).

SONUÇ
Orta Anadolu’nun Geç Miyosen lokalitelerinden biri olan Kurutlu fosil
lokalitesinde 2015 yılında gerçekleştirilen kazılar sonucunda ortaya çıkan
memeli fosil bulguları bu çalışmada vurgulamaktadır. Lokalite, deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 850 metre olan Hirfanlı Barajının yanında dar bir
alanda yer almaktadır. Barajın mevsime bağlı olarak yükselmesi ve alçalması
sonucunda oluşan su aktivitasyonu yüzeyde ve göl içerisinde bulunan fosillerin zarar görmesine neden olmuştur. Fosilli alan bazı yerlerde birkaç metre
kalınlığa ulaşır ve katmanın litolojik ve sedimantolojik özellikleri nispeten
nemli yerel koşulların varlığını ortaya koymaktadır. Akarsudan göle doğru
aşamalı bir değişim söz konusudur. Petrografik analiz örnekleri fosillerin insitu konuma yakın çok kısa bir mesafeden taşındığını göstermektedir.
Faunanın taksonomik çeşitliliği ise göreceli olarak hominoid buluntularının varlığını gösteren nemli paleoekolojik bir durumu işaret etmekle birlikte,
Çorakyerler, Akkaşdağı, Sinap’ın üst seviyeleri ve Hayranlı-Haliminhani gibi
tipik Pikermian faunasına benzer bir yaşam alanı olduğunu göstermektedir.
Geç Miyosen dönemde artan primat buluntuları Doğu Akdeniz bölgesinde
Anadolu’nun bir sığınak olarak en azından 7 milyon yıla kadar primat benzeri memeliler için uygun çevre koşulları sağladığı söylenebilir.
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Resim 1: Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü kazı ekibi.

Resim 2: Kazı alanının konumu.

462

Resim 3: Kazı alanında yapılan onarımlar.

Resim 4: Kazı alanında yapılan yüzey çalışmaları.
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Resim 5: Bovidae ailesine ait örnekler.

Resim 6 : Rhinocerotidae ailesine ait bir mandibula parçası.
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Resim 7: Proboscidae ailesine ait bir mt örneği.

TIOS-TIEION
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Şahin YILDIRIM*
2015 yılı Tios-Tieion kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü’nün, T.C. Zonguldak
Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nün destekleri ile gerçekleştirilmiştir. TiosTieion 2015 yılı kazı çalışmaları antik kentin kuzeyinde yer alan akropolis,
antik liman rıhtımları ve bazilika çevresinde yürütülmüştür (Harita: 1).

I AKROPOL I. TERAS (Doğu Sektör)
Naile SAĞLAM
Akropolün doğusunda kentin içkale savunma sisteminin en iyi korunmuş
duvarları yer almaktadır. Sırasıyla Arkaik, Geç Roma, Orta Bizans ve Ceneviz
dönemlerine ait savunma duvarlarının bulunduğu bu alan kentin erken dönem yerleşimleri ile ilgili en önemli bilgi kaynağı durumundadır. Bu alanda
*

Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Bartın/TÜRKİYE.
Sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkezi
Müdürlüğü’ne, Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’a, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü
Zekai Kasap, Karadeniz Ereğlisi Müzesi Müdürü Ahmet Mercan, Şube Müdürü Kürşat Coşgun
ile Karadeniz Ereğlisi Müzesi Arkeoloğu Ünver Göçen’e teşekkür ederiz. 2015 Tios-Tieion kazısına katılan ekip; Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Karadeniz Ereğlisi Müze Müdürü Arkeolog
Ahmet Mercan, Yrd. Doç. Dr. Edward Dandrow, Arkeolog Ünver Göçen, Yrd. Doç. Dr. Fethi
Ahmet Yüksel, Jeofizik Mühendisi, Yrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk, Arkeolog Naile Sağlam, Sanat
Tarihçisi Gürcan Laçin, Restoratör ve Mim. Öğr. Ayşe Adıgüzel, Restoratör, Mim. Öğr. Kumru
Ön, Arkeolog Ledio Hysi, Mim. Öğr. Serhan Kocaman, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğrencileri: Mustafa Erkek, Sercan Akın, Cansu Köse, Kübra Ceylan, Eda Kayacılar, Duygu Bölük,
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2007 ve 2009 sezonlarında sondaj, 2011 ve 2014 yılı sezonlarında ise kazı çalışmaları yürütülmüş ve kentin erken dönemlerine ışık tutabileceği düşünülen
çeşitli veriler elde edilmiştir (Resim: 1). Bu bölgedeki kazı çalışmalar alanda
yer alan bitkilerin temizlenmesinin ardından başlatılmıştır.
Arkaik Döneme ait olduğu düşünülen isodomik örgülü kumtaşı bloklardan inşa edilmiş olan Arkaik Dönem sur duvarının, açmanın güneyinde,
kuzeydeki duvar kalıntısına oranla daha alt kotlarda bile devam ettiği anlaşılmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmakta olan sur duvarı
farklı ebatlarda kısmen düzgün taşların kullanılması ile oluşturulmuştur. Duvarın açmadaki mevcut ebatları 390x105 cm.dir. Duvar, pembemsi kumtaşı
plaka ve farklı ebatlarda kısmen düzgün taşların kullanılması ile oluşturulmuş olup bağlayıcı malzeme olarak toprak kullanılmıştır. Duvar, güneyde
74.03 m. kotundadır.
Bir önceki kazı sezonunda, Arkaik döneme ait olduğu düşünülen sur duvarının batı cephesinin tamamını açığa çıkarmak amacı ile açmanın kuzeydoğu kesitinin 80 cm.si alınmıştı, Arkaik dönem duvarının batısında seviye
inme çalışmaları sonrasında sıkıştırılmış tabana ulaşılmıştır. Belirli noktalarda kısmen korunmuş olan taban, 74.50 m. kotundadır. Toprak, moloz taş
kısmen düz zeminli kum plaka ve kiremit parçalarının sıkıştırılması sureti
ile oluşturulmuştur. Tabanın devamına güneyde ve batıda ulaşılamamıştır
(Resim: 2).
Taban üzerinden yoğunlukla Black Ware olarak adlandırabileceğimiz seramik parçalarına ulaşılmıştır. Tabanın yanı sıra Arkaik Döneme ait olduğu
düşünülen duvarın hemen doğusunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda
uzanan farklı bir duvar tespit edilmiştir. Duvarın uzunluğu 420 cm. mevcut
genişliği ise 63 cm.dir. Duvar farklı ebatlarda pembemsi renkli kumtaşından
plakaların kullanılması ile oluşturulmuş olup olasılıkla 5/24-20 açmasında
yer alan ve daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılmış olan tabanla çağdaştır. Duvar mekânın batı duvarını oluşturmaktadır. Erken dönemlerde belki de kuruluş aşamasında sokak olarak kullanılan bu alanda geç dönemde
olasılıkla duvarla sınırlandırılarak mekân oluşturulmuş olmalıdır.

466

5/24-23 açmasında çalışmaların sonlandırılmasının ardından çalışmalar,
alanın kuzeyine kaydırılmıştır. Kuzeyde 3 tam ve 2 yarım olmak üzere 5 farklı açmada çalışmalar sürdürülmüştür. Açmalarda çalışmalara başlanmadan
önce kuzey dış surunu belirlemek amacıyla öncelikle alanda yer alan bitkilerin temizlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bitki temizliğinin ardından
kuzey surun üst kısmı ile kuzey cephesi belirlenmiş ve çalışmalar bu yönde
şekillendirilmiştir. Bu nedenle alanın kuzeyinde çalışmalar daha çok sur ve
surun güney cephesi ve bağlantılarının kurulmasına yönelik gerçekleştirilmiştir. Bitki köklerinin sura ve yapılara zarar verdiği görülmüştür. Coğrafi
koşullar nedeni ile bitki kökleri oldukça derinlere inmiş ve yer yer surda deformelere neden olmuştur.
Akropolün kuzeyinde bulunan savunma duvarının cephesini belirlemek
amacı ile genel bitki temizliği yapılmıştır. Surun alt kısmı Geç Roma Dönemine tarihlendirilmektedir. Pax Romana Çağında diğer imparatorluk kentlerinde olduğu gibi Tios’ta da büyük devasa sur yapıları yapılmamıştır. Bu
nedenle akropol güçlü ve devasa duvarlar yerine görece daha küçük boyutlu
taşlardan meydana getirilmiştir. Büyük olasılıkla Geç Roma Dönemi’nde yaklaşan Got tehlikesine karşı kentte yer alan başka yapıların taşlarının tekrar
kullanımasıyla oluşturulmuştur. Surun alttan itibaren 16 sırası bu dönemde
yapılmıştır (Resim: 3).
Surun üst bölümleri ise Orta Çağda inşa edilmiştir. Bizans, Ceneviz, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde kullanılmış olan bu sur duvarında
büyük boyutlu kireçtaşı bloklar kullanılmıştır. Akropole yakın sayılabilecek
bir mesafede bulunan antik tiyatronun bu surlar için adeta bir taş ocağı vazifesi görmüştür.
Sur duvarının bu üst bölümü kenarlarda büyük boyutlu blok taşların
konulması ve aralarının harç ve daha küçük boyutlu moloz taşların konularak doldurulması sureti ile oluşturulmuştur. Sur duvarının genişliği 250 cm.
surda kullanılan blok taşların genel ebatları ise 150x97 cm., 160x110 cm. ve
140x104, 150x96x56 cm. ebatları arasında değişmektedir. Surun iç derinliği
138 cm.dir. Sur üstte 75.41 m. kotunda altta ise 74.03 m. kotundadır. Surun korunagelmiş olan ve tespit edilen uzunluğu 24.70 m. yüksekliği ise 760 cm.dir.
5 No.lu fotoğrafta bu dönemsel değişiklikler net şekilde görülmektedir.
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Surun kuzey cephesinin tespit edilmesinin ardından hem surun güney
cephesini hem de surun doğu sur ile olan bağlantısını görmek hem de bu
alanda sur içerisinde yer alan yapılaşmaları açığa çıkarmak amacıyla bu alanlarda açmalar belirlenmiş ve kazı çalışmalarına başlanmıştır. 5/24-4 ve 5/24-3
açmalarında kuzey dış sura dayandırılmak sureti ile geç dönem mekânlarının
yapıldığı görülmüştür. Belirli alanlarda özellikle de 5/24-3 açmasında surun
doldurularak mekân haline dönüştürüldüğü görülmektedir.
Açma içerisinde bulunan seramik parçaları yoğunlukla 13.-14.yüzyıl seramikleridir. Alandan Beylikler Dönemi seramik parçaları bulunmuştur. Açmada bulunan seramik buluntular bir önceki kazı sezonunda açılmış olan 5/2414 açmasında üst kotta yer alan geç dönem mekân ile 5/24-15 açmasında yer
alan üst evrede yer alan mekânın seramik buluntuları ile benzer ve çağdaştır.
Bu da bu alanların aynı çağda kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Açmada çalışmalar 74.50 m. kotunda sonlandırılmıştır.
Alanın kuzeydoğusunda yer alan 5/25-17 açması ise 2015 yılı kazılarının
en önemli buluntularının ortaya çıkarıldığı alan olarak dikkat çeker. Bu bölümde küçük bir alanda M.Ö. 8.-7. yüzyıllara tarihlendilen yapı kalıntılarına
ve konteksinde bulgulara rastlanılmıştır. İlk olarak alanın kuzeyinde bitki temizliği çalışmaları yürütülmüş ve bu alanda sur duvarının sağlam korunmuş
ve ayakta olan bölümleri açığa çıkarılmıştır. Kuzey dış surun doğu dış sur ile
olan bağlantısını görmek amacıyla 75.34 m. kotunda kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Açma eğime bağlı olarak farklı kotlardadır. İlk olarak açmanın batı kısmında görülmeye başlanan ve daha sonrasında tüm açmaya yayılan moloz
taşlara ulaşılmıştır. İlk aşamada döküntü olduğu düşünülen taşların yapılan
çalışmalar sonrasında büyük olasılıkla Arkaik Dönem savunma sistemine ait
bir oluşum olduğu fikri ağırlık kazanmıştır.
Üst noktada 73.75 m. ve alt noktada 73.24 m. kotunda olan moloz taşlar
düzen göstermemektedir. Taşların bir bölümünün kontrollü olarak alınmasının ardından tabana ulaşılmıştır. Taban genel olarak tüm alana yayılmamakta olup 72.89 m. kotundadır. Taban ve moloz taşlı oluşum arasında yer alan
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toprak alanda seviye inme çalışmalarına devam edilmiş ve oldukça yoğun bir
yangın tabakasına ulaşılmıştır. Yangın tabakası içerisinden kentin erken evrelerine ışık tutabilecek verilere ulaşılmıştır. Yangın tabakasının hemen altında
72.23 m. kotunda anakayaya ulaşılmıştır.
Açma içerisinde yapılan çalışmalarda kentin kuruluş ve en erken evrelerine ait stratigrafisini oldukça iyi bir biçimde gözler önüne serecek veriler
elde edilmiştir. Akropol alanında daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda kentin düzenli olarak stratigrafisini verebilecek veriler net olarak
elde edilememişti. Kentin erken ve kuruluş evresine ışık tutacak veriler belirli
alanlarda elde edilmiş olsa da genel anlamda karışık bir tabaka ile karşılaşılmaktaydı. Erken ve geç evrelere ait buluntular karışık olarak aynı tabaka içerisinde görülmekteydi. (Belki de hem geç dönemde özellikle Bizans ve Ceneviz dönemlerinde bu alanın sur dışında kalmış olması hem de alanın konum
itibarı etkili olmuştur. Çünkü doğu dış sur daha içerde kalmaktadır.) Ancak
bu kazı sezonu bu verileri en iyi şekilde elde etmemize olanak sağlamıştır. Diğer alanlarda karışık tabakalar mevcutken bu alanın daha bakir kaldığı ve karıştırılmamış olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle açmada oldukça titiz çalışma
yürütülmüş ve mümkün olduğunca hem buluntular hem de toprak yapısının
değişimi göz önünde bulundurularak tabaka takibi yapılmıştır.
Daha alt seviyelerde yer alan erken evrelerin korunmuş olması muhtemelen geç dönemde bu alanda yer alan 2 evrenin temeli için buranın dolgu
olarak kullanılması ve yüzden dokunulmaması da gösterilebilir. Üstte yer
alan ilk 2 tabaka kentin geç dönemlerine 12-14. yüzyıllara ışık tutacak veriler sunmuştur. Bu tabakalarda bulunan seramikler bu dönemin karakteristik
özelliklerini taşımakta olup geç dönem mekân duvarları ile desteklenmiştir.
Akropolün doğu sektörü ile ilgili genel bir değerlendirme yapılacak olursa; geçmiş yıllarda yapılan kazı sezonlarında elde edilen buluntular değerlendirilmiş ve bu sezon ile açılan iki açmadaki buluntularla karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak da bu alanlarda aynı dönemlerde kullanım gördüğünü
belirlediğimiz alanlar mevcuttur. 2011 kazı sezonunda açılan 5/24-25 açmasının 5.tabakası, geçen sezon başlanan ve bu sezon tamamlanan 5/24-23 açmasının 5. tabakası, 2014 yılı kazı sezonunda açılan 5/24-14 açmasının 5.tabakası
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ile 5/24-20 açmasında Arkaik döneme ait olduğu düşünülen sur duvarının
su basmanını görmek amacıyla açılan sondaj ve bu yıl açılan 5/25-17 açmasının 3. ve 4.tabakaları hem benzer kotlarda olup hem de benzer dönemlere
ait veriler sunmuştur. Bu alanlardan yoğun black ware seramik parçaları ile
M.Ö. 5, ve 4.yüzyıllraa ait olduğunu düşündüğümüz kırmızı figür tekniği ile
bezenmiş seramik parçalarına yoğunlukla rastlanmıştır. Bu alanlardan elde
edilen ve 4. yüzyıla ait 2 adet sikke de bulunmuştur. Tüm bu veriler ışığında
hem yukarıda belirtilen diğer alanların hem de bu açmada yer alan tabakaların çağdaş olduğunu düşünmekteyiz. Tabakalar Geç Arkaik, Klasik, Erken
Hellenistik dönemlere ait olmalıdır.
5. ve 6.tabakalar daha erken dönemlere kentin kuruluş evrelerine ait olmalıdır.
2015 yılı kazı sezonunda toplamda 14 adet envanterlik eser bulunmuştur.
Envanterlik değerde 3 adet sikke, 1 adet demir ok ucu, 1 adet bronz düğme, 1adet gözlü kyliks parçası, 1adet kırmızı figürlü seramik parçası, 2 adet
P.T. ve 1 adet kemik ağırşak, 2 adet baskılı amphora kulbu, 2 adet P.T. at
figürini bulunmuştur.
Envanterlik eserlerin yanı sıra etüdlük değerde çok sayıda demir çivi ve
objeler, cam parçaları, bronz objeler, kabartmalı seramik parçaları, kemik objeler, aşık kemikleri, pithos parçaları, hayvan kemikleri, çeşitli dönemlere ait
seramik parçalarına ulaşılmıştır.

II AKROPOL III. TERAS (Batı Sektör)
Edward DANDROW
2015 yılı kazı sezonunda çalışma yapılan alanlardan birisi de akropolde
bulunan ve 3. Teras olarak adlandırılan yerdir. Bu teras, akropolisteki Roma
Dönemi tapınağı ve Bizans kilisesinin hemen altında yer almaktadır. Burada
bulunan ve Roma Dönemine tarihlendiği anlaşılanbir teras duvarı, teknik
açıdan iyi inşa edilmiş ve aynı boydaki taşlardan yapılmış, belirli aralıklarla
kuzey güney doğrultuda uzanan payanda duvarlarıyla desteklenmiştir (Re-
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sim: 5). Bu duvarın üst kotları büyük olasılıkla Bizans Çağında devşirme malzeme kullanılarak tamir edilmiş ve tamir edilen bölümün önemli bir kısmı da
deprem ya da benzer nedenlerden dolayı yıkılarak 3.terasın üzerine devrilmiştir. Kazıdan önce bu alan çok yoğun bir bitki örtüsüyle kaplandığından
dolayı buradaki bitkileri kesmek ve kaldırmak zorunda kalınmıştır. Bitki örtüsü kaldırıldıktan sonra ilk olarak kuzey güney ekseninde ve terasın doğu ve
güney taraflarına yakın 5x5 m.lik kare açmalar meydana getirilmiştir. Daha
sonrasında ise açma genişletilerek uzatılmıştır. Bu 5x10m.lik açma ilgi çekici
tüm öğeleri kapsamadığı için açmanın kuzeyine bir sondaj daha açılmıştır.
Genel olarak eldeki ipuçlarına gore, -büyük olasılıkla yukarıdaki kilisenin gözetiminde- piskopos ve rahiplerin kullandığı yemeklerin hazırlandığı,
pişirildiği ve saklanıldığı geç Roma ve Bizans Dönemi yapısının izleri bu 3.
Terasda bulunmaktadır. Teras duvarının yeniden inşa edilmiş üst kısımlarıyla yapının duvarlarının tuğla/kireçtaşı/kumtaşı şeklinde hizalanması bize
yapının tarihlendirilmesinde yardımcı olur. Bu muhtemelen tahta çatısının
çatı kiremitleriyle kaplı olduğu tek hikayelik bir binadır. Kil seviyesinin gerçekten taban olup olmadığı kesin değildir. Küçük duvarın temelini keşfedebilmek adına açmaların daha çok seviye inilmesi gereklidir. Teras duvarına
gelecek olursak burdada duvarın temellerini açığa çıkarabilmek için aynı şekilde daha çok seviye inilmesi gerekmektedir.
Açmalarda seviye inilmesi dışında açmalar, sondaj ve teras duvarı arasındaki alanları kazmak kritik öneme sahiptir. 2016 kazı sezonunda bu bölümdeki seviye, oturma ve depolama için kullanılan alana indirildiğinde;
geç Roma/Bizans Dönemi yapısı, teras duvarı ve bu ikisinin arasındaki ilişki
daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ek olarak açmaların kuzeye ve güneye
doğru uzatılması yapının kompozisyonunu ve büyüklüğünü keşfetmemizi
sağlayacaktır.
III ANTİK LİMAN
Gürcan LAÇİN
Tios-Tieion antik kentinin akropolisinin batısında, bugün bir bölümü su
altında kalan antik bir limana ait kalıntılar bulunmaktadır (Resim: 6). Antik
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kaynaklardan Pseudo-Sylax tarafından bahsi edilen bu limanın, Antik Çağda
çok sayıda ticari gemiye evsahipliği yaptığı düşünülmektedir. Karadeniz’de
günümüze kadar bulunan en iyi korunmuş antik limanlardan birisi olarak
değerlendirilmektedir. İkisi güneybatıya birisi kuzeybatıya doğru yönlendirilmiş üç adet dalgakıran antik limanı denizin olumsuz etkilerine karşı korumaktadır.
Liman bölgesinde 2011 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda
antik liman rıhtımının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Büyük boyutlu blok
taşlardan meydana getirilmiş rıhtım üzerinde limana giren gemilerin bağlanması için yapılmış babaların yuva izlerine rastlanılmıştır. Liman yapısının
plan tipi, boyutları ve kazılar sırasında ele geçirilen küçük buluntular bu limanın M.S. I. ya da II. yy. da yapıldığını düşündürmektedir. Dalga kıranlar
çevresinde yapılan araştırmalar sırasında Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilen batıklara rastlanılmıştır. Bu batıklarda 2016 yılı içerisinde arkeolojik kazıların gerçekleştirilmesi söz konusudur. Liman bölgesinde sahilde
görülen yapı kalıntıları çok büyük olasılıkla bu limana ait depolama, gümrükleme ya da liman idaresi ile ilgili olmalıdır. 2011 senesinde başladığımız
bu sektördeki ilk çalışmalar ilk etapta 3x3 m. ölçülerinde olup bir sondaj şeklinde olmuştur. İlerleyen yıllarda bu sektördeki sondajlar genişletilerek Roma
Dönemine tarihlendirilen rıhtım yapasının önemli sayılabilecek bir bölümü
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7).
IV BAZİLİKA
Edward DANDROW
Gürcan LAÇİN
Tios antik kentinin kısmen ayakta kalmış Roma Dönemi yapılarından birisi olan ve bazilika olduğu düşünülen yapının çevresinde arkeo jeo fizik ölçümler gerçekleştirilmiş ve bu ölçülen yerlerde güçlü anomali veren 7 noktada sondaj çalışması yürütülmüştür (Çizim: 1). Bazilikanın batısında bulunan
yamaca altı adet sondaj açılmıştır. Sondajların yerleri 2015 sezonunda önceden ölçülmüş olan jeoradar verilerindeki yüksek yansıma noktalarına göre
oluşturulmuştur.
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Sondaj 1 ve 2, iki metre aralıkla 2x2m. kare şeklinde yamacın alt kısmına
açılmıştır. Sondaj 1’in yüzey toprağı 15cm. temizlendikten sonra sert kil tabakasına rastlanılmıştır. Bu killi tabaka 0.9 m. derinliğinde olup homojen bir
yapıya sahiptir İlk kil tabakası Roma/Bizans Dönemi seramik parçaları barındırırken yaklaşık 0.25 m. derinlikte kısmen kafatası parçalarına rastlanılmış;
0.3 m. derinlikte ise bir insan iskeleti bulunmuştur. Sondaj 3’te bu bölgede
bulunan teras duvarına ait 2 büyük blok taş ile karşılaşılmıştır. Sondaj 5’te
Geç Roma Dönemine tarihlendirilen bir su kanalı ile karşılaşılmıştır.
Sondaj 6 bazilikanın yaklaşık olarak 100 m. güneybatısında 3x3 m. ölçülerindedir. Jeo-prospeksiyon yaklaşık 1-2 m. derinlikte küçük odalar dizisinin
ya da dükkanların varlığını göstermiştir ve topografi de bu odaların ya da
dükkanların doğudan batıya bazilikanın önünden geçen ve tiyatroya kadar
kadar uzanan 15 m. genişliğindeki Roma yolunun karşısına kurulmuştur.
Yüzeyden 12 cm. aşağıda geç Roma/Bizans seramikleri ve tuğla parçaları
keşfedilmiştir. Yaklaşık 20 cm. de toprak yumuşaktır ve 2 metre derinlikte
seramik ve tığla parçalarıyla doludur. Her halükarda en ilgiç olan az sayıda
taş (mermer parçaları bulunmasına rağmen) ve çok sayıda tuğla parçalarıdır.
Çok sayıda metal nesneler ortaya çıkarılmıştır (çiviler, bir anahtar kapısı ve
M.S. VI ya da VII. yüzyıla tarihlenen bir bronz Bizans sikkesi). Yeraltı radarındaki yüksek yansımalar odaların varlığını göstermesine rağmen hiç bir yapı
keşfedemedik. Ancak bir yapının opus-cementium harçlı tabanı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar neticesinde inilen kot doğrultusunda kazı gelecek sezonlarda devam ettirilmek üzere sonlandırılmış ve stratigrafi çizimi yapılmıştır.
Sondaj çalışmalarında en verimli sonuçlar bu 6 numaralı sondajdan elde edilmiştir. Sondaj çalışması yapılan açmada toplam da tabanla birlikte toplam 7
adet tabaka tespit edilmiştir (Resim: 8).

V ANTİK LİMANININ BATİMETRİ HARİTASININ OLUŞTURULMASI
Fethi Ahmet YÜKSEL
Bu çalışma, antik limanda 2016 yılında yapılması planlanan su altı arkeolojik araştırma ve kazıları için alt yapı oluşturulması amacıyla antik liman ve
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mendireklerini kapsayan deniz yüzeyinde gerçekleştirilmiştir. Yerinde hidrografik açıdan saha incelemeleri yapılarak, elde edilen batimetri haritasıyla liman taşlarının konum değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu harita çalışması
1/1000 ölçekli batimetri ve üç boyutlu harita olarak hazırlanmıştır.
Bu alanda çalışma yöntemi olarak 2 aşamalı bir program uygulanmıştır.
Bunlar Saha çalışmaları, ve Ofis Çalışmalarıdır.

Batimetri Ölçümleri
Batimetrik ölçümlerde CORS sistmine bağlı DGPS ve HydroBox marka
çift frekanslı Echosounder eş zamanlı olarak kullanılmıştır (Çizim: 2).
Deniz tabanı jeomorfolojik yapısının belirlenmesi için sahada batimetri
haritalama çalışmları Hydrobox eko sounder ile CORSA bağlanabilen DGPS
ile birlikte alınmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde 3 boyutlu Batimetri
haritası oluşturulmuştur (Çizim: 3).
Yapılan deniz altı araştırmalarında tarihi liman kalıntılarının zamanla deniz tabanına doğru akıntılar ve ağır hava şartları nedeni ile dağıldığı anlaşılmıştır. Daha ayrıntılı çalışmalar için deniz sismiği ile daha detaylı çalışma
yapılarak, deniz tabanının haritalanması planlanmaktadır.
Deniz tabanında yürütülen çalışmaların sonlandırılması neticesinde TiosTieion 2015 yılı kazı çalışmaları sona ermiştir.
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Harita 1: Tios-Tieion antik kentinin planı.

Çizim 1: Bazilika çevresinde yürütülen jeofizik çalışmaları sonucunda görülen anomaliler..
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Çizim 2: Antik limanın batimetrik haritası ile üç boyutlu deniz tabanı haritası.

Resim 1: Akropol I. terasda yürütülen çalışmalardan bir görünüm.
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Resim 2: Akropol I. terasda bulunan ve Arkaik Dönem’e
tarihlendirilen sur duvarı ve yapı duvarı kalıntıları.görünüm.

Resim 3: Akropolün kuzey eteklerinde ortaya çıkarılan
Geç Antik Dönem sur duvarı.görünüm.

Resim 4: Akropolün kuzeydoğu köşesinde ortaya
çıkarılan Arkaik tabakalar ile bu tabakalarda bulunan seramikler.görünüm.
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Resim 5: Akropol III. terasda yürütülen çalışmalardan görünüm.

Resim 6: Tios-Tieion antik kenti liman ve mendirekleri.

Resim 7: Antik liman rıhtımı ve bu rıhtım üzerine inşa edilen Geç Antik Dönem savunma duvarı.

Resim 8: Bazilika çevresinde açılan 6 numaralı
sondajın kesitlerinde görülen tabakalaşma.
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2015 YILI
ÇANKIRI ÇORAKYERLER KAZISI
Ayla SEVİM EROL*
Alper Yener YAVUZ
Erhan TARHAN
Serdar MAYDA
Tümel Tanju KAYA
Çilem SÖNMEZ SÖZER
Hakan MUTLU
Çankırı yer alan Çorakyerler Omurgalı Fosil yatağı 2015 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 22 Haziran 2015 tarih ve 121168 sayılı kazı ruhsatıyla,
23.07.2015 tarihinde başlayıp 28.09.2015 tarihinde bitmiştir. İlk üç gün kazı evi
temizlik ve düzenleme işlemlerinin ardından 23 Haziran 2015’de arazi çalışmalarına başlandı. 19 Eylül 2015 tarihinde kazı çalışmaları tamamlanarak, 20
Eylülden itibaren laboratuvar çalışmalarına devam edildi. 24-26 Eylül tarihleri arasında üç gün süreyle kazı evi laboratuvar çalışmasına ara verildikten
*
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sonra, son toparlanma çalışmaları yapılarak 28.09.2015 tarihinde 2015 yılı Çorakyerler kazı çalışmaları sonlandırıldı.
2015 yılı Çorakyerler Kazısı, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve DÖSİM olmak üzere Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce sağlanan ödeneklerle yapılmıştır. Bu üç kurumun yanı sıra Çankırı İl Özel İdaresi, Çankırı
Belediyesi, Çankırı İl Kültür Müdürlüğü ve Çankırı Müze Müdürlüğü her
yıl olduğu gibi bu kazı sezonunda da ayni yardımlarıyla çalışmalara destek
verdiler.
2015 yılı kazı çalışmaları süresince kazı ekibi, 2012 yılında Çankırı Valiliği
tarafından tahsis edilmiş olan, Eldivan yolu üzerinde ‘Aşağı Yanlar köyü,
Abdullah Renda Mahallesi’nde yer alan elektrik trafosu içerisindeki kazı
evinde ikamet etmiştir.
Çorakyerler 2015 yılı kazısında görev almak üzere bakanlık temsilcisi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca Tekirdağ Müzesinden uzman Ali Demirkıran görevlendirilmiştir.1

ÇORAKYERLER 2015 YILI ÇALIŞMALARI
Çorakyerler kazı evi temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılması için
20.07.2015 tarihinde Çankırı iline Kazı başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol,
başkan yardımcısı Araş. Gör. Alper Yener Yavuz, Araş. Gör Hakan Mutlu,
Araş. Gör Erhan Tarhan, Araş. Gör Çilem Sönmez’den oluşan ekiple, birkaç
gün erken gidilmiştir. Bakanlık temsilcisi Tekirdağ Müzesi uzmanlarından
1

2015 yılı Çorakyerler Kazı heyeti; Başkan Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Başkan Yardımcısı Araş.
Gör. Alper Yener Yavuz olmak üzere,
Heyet üyeleri; Prof. Dr. Tümel Tanju Kaya, Prof. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek, Doç. Dr. Yeşim Doğan, Doç. Dr. Özgür Bulut, Yrd. Doç. Dr. Serdar Mayda, Yrd. Doç. Dr. Ümit Kebapçı, Arş. Gör.
Hakan Mutlu, Araş. Gör. Çilem Sönmez, Araş. Gör. Erhan Tarhan, Kaan Ürker.
Lisans öğrencileri; Ahmet Ankul, Çağdaş Öztürk, Serdar Yurdagül, Talha Karabacak, Uğur Ayyıldız, Büşra Aladağ, Ayşegül Ersoy, Tansu Tan, Damla Özdemir, Nihan Öngay, Melis Serana
Solakoğlu, İlayda Koçak’ tan oluşmuştur.
Tüm ekip üyeleri ve maddi-ayni destek sağlayan kurumlara 2015 yılı kazı çalışmalarına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
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Ali Demirkıran’ın ve diğer ekip üyelerinin 23.07.2015 tarihinden itibaren Çorakyerler ekibine dahil olmasıyla arazi, laboratuvar ve tadilat olmak üzere üç
farklı koldan 2015 yılı çalışmaları başlatıldı.
Çorakyerler 2015 yılı çalışmaları her yıl olduğu gibi kazı evi, arazi, konteyner ve etraf temizliği ile başladı (Resim: 1). Buluntuları zarar verebilecek
dış etkenlerden korumak amacıyla 2014 yılı kazı çalışmaları bitiminde birtakım önlemler alınmıştı. Bu doğrultuda fosilli bölgeyi koruma altına alan
kaba toprak temizlendikten sonra, 2015 yılı çalışmalarına sistemli bir şekilde
başlandı. Temizlenen arazide tüm alanlar 2x2 m. boyutlarında karelere ayrıldıktan sonra fosil çıkarma işlemleri başlatıldı (Resim: 2).

MÜZE VE KAZI EVİ DEPO – LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Çorakyerler kazısı arazi çalışmalarıyla birlikte, müze ve kazı evi depolarında yer alan fosiller her yıl düzenli olarak kontrol edilerek, gerekli görüldüğünde korunma amaçlı kimyasallarla sağlamlaştırıp tekrar depodaki
yerlerine bırakılmaktadır. Bunun yanı sıra müzedeki çalışmalarda aile bazında tayinleri ve morfolojik yapıları hakkında da bilimsel değerlendirmeler
yapılmakta, yine müzenin deposunda korunmakta olan etraf buluntularının
temizlenmesi ve tasnif çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Fosillerin Sistematik Çalışmalarına Paleontoloji alanında yetkin hocalarımızla devam edilmektedir. Bu çalışmalar sırasında fosillerin biyometrik ölçümleri alındıktan sonra
detaylı taksonomik ve morfolojik analizler yapılarak Çorakyerler fosillerinin
sistematik çalışmalarına devam edilmiştir.

ÇORAKYERLER 2015 YILI ARAZİ ÇALIŞMALARI
Çorakyerler 2015 yılı kazı çalışmalarında 140 adet numaralı etütlük fosil
açığa çıkarıldı. Kazı alanı açılarak kareleme çalışmaları yapıldıktan sonra fosil
çıkarma işlemlerine başlandı. Bu fosiller akşamları veya arazi çalışmasının
olmadığı günlerde temizlenip onarılarak bilimsel çalışmalara hazırlandı.
Çorakyerler omurgalı fosil yatağı milyonlarca yıllık geçmişinde birçok
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farklı hayvan türüne ait buluntular vermektedir. Bu türlerin bireylerine ait
bulunan materyaller, özellikle tektonik olaylar sonucu, tüm bir iskelet halinde
ele geçirilememektedir. Ancak buna rağmen bulunan materyaller büyük ölçüde iyi bir korunma sergileyerek günümüze kadar ulaşmıştır. Farklı yıllarda
bulunan materyallerin aynı bireye ait olma ihtimali göz önünde bulundurularak, Çorakyerler fosilleri her yıl geniş yelpazede değerlendirilmektedir.
140 adet numaralı etütlük fosilin bulunduğu Çorakyerler 2015 yılı kazı
çalışmalarında, tür ve genus tanımlaması yapılamayacak durumda olan numarasız diş ve etraf kemik parçalarından oluşan fosiller tafonomik analizleri
yapılmak üzere toplanarak not edildi. Bunun yanı sıra önceki yıla ait tamamlayıcı nitelikteki fosiller laboratuvar ortamında birleştirilmeye çalışıldı.
Her yıl olduğu gibi 2015 yılındaki çalışmalara da basının ilgisi oldukça
yoğundu. Gerekli izinlerin alınmasından sonra basının çekim yapmasına izin
verildi (Bu konudaki detayları www.corakyerler.com adresimizden takip edilebilir).
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla ilgili yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj
ve Kazı çalışmalarının Yürütülmesi hakkında yönergenin ortak hükümler bölümünün 4. Maddesinin “ğ” bendinde yer alan hüküm doğrultusunda, Kazı
Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve Kazı Başkan Yardımcısı Araş. Gör. Alper
Yener Yavuz’un, 23 Ağustos- 1 Eylül 2015 tarihleri arasında Roma’ya sözlü
sunum yapmak adına kongreye gittikleri tarihlerde Çorakyerler kazı çalışmalarına ara verildi. Belirtilen tarihler arasında fosil buluntuların güvenliği
açısından kazı evinde fosillerin bulunduğu depo, Çankırı Müzesi arkeologları tarafından kilitlenip mühürlenmiş olup, kongre dönüşünde yeniden aynı
görevlilerce açılarak çalışmalara devam edilmiştir.
Çorakyerler omurgalı fosil lokalitesi 28.09.2015 tarihinde, fosillerin bir
sonraki yıla hasar görmeden gelebilmesi adına, kalın sağlam naylon malzeme
ile kapatılarak, üzeri toprakla örtüldükten sonra koruma altına alındı. Arazinin koruma altına alınmasından sonra kazı evinde kanalizasyon ve su tesisatı
onarım çalışmaları ve müze-depo çalışmalarıyla devam edilmiştir.
2015 yılı Çorakyerler çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Çankırı
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Müzesi Müdürü- Uzmanları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kazı temsilcisinin hazırladıkları tutanak imzalanmıştır. Buluntuların kontrolü yapıldıktan
sonra 2015 yılı fosil buluntuları kazı evi deposuna yerleştirilerek kilitlenip
mühürlenmiştir.

ÇORAKYERLER KAZISI 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Çorakyerler 2015 sezonu kazı çalışmaları, 2x2 metre boyutlarındaki -1-R,
-1-S, 0-R, 0-S, 1-R, 1-S, 2-R, 2-P, 3-P, 4-P, 3-O, 4-O, 4-P, 5-L, 5-M, 5-N, 6-L, 6-M,
6-N kareleri olmak üzere toplam 19 karede yapıldı. Bu kareler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi nirengi noktası baz alınarak nivo-mira aracılığıyla araziye
kurulmuştur. 2015 kazı sezonunda çalışılan açmalarda bazı bölgeler yoğunlukta olmak üzere, karelerin tamamına yakınından, farklı türlere ait önemli
fosiller ele geçti (Çizim: 1).
Bu yılki çalışmalarda önceki yıllar ele geçirilen türlerin yanı sıra yeni türlere ait fosil buluntular da açığa çıkarıldı. Ele geçirilen fosil buluntuların değerlendirilmeleri yapıldığında;

i. Artiodactyla
Çift toynaklılar olarak tanımlanan Artiodactyla takımı Çorakyerler faunasında: suidae, bovidae, giraffidae aileleriyle bilinmektedir. Perissodactyla takımı
ile birlikte Çorakyerler kazı çalışmalarında en sık karşılaşılan takımlardandır
(Grafik: 1).
Suidae: Domuzgiller olarak bilinen bu familya Çorakyerler’de tek bir türler temsil edilmekte olup, yapılan sistematik çalışmalar bu türün Microstonyx
major olduğuna işaret etmektedir. Sickenberg (1975) Çorakyerler suidleri için
Orta Miyosen Listriodon’unu önermiştir. Ancak bu tanımlamada bir hata
olmalıdır, çünkü Çorakyerler faunası homojen bir yapı göstermekte olup
net olarak Geç Miyosen Döneme tarihlendirilmektedir. Bu konuda Geraads
(2013) muhtemel bir koleksiyon karışıklığı nedeniyle Listriodon tanımlaması
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yapıldığı tahmininde bulunmuştur. Çorakyerler suid buluntuları genel olarak
mandibula, maxilla (palat), izole dişler ve birkaç metapodialden oluşmaktadır.
2015 yılında da mandibula ve maxilla (palat) parçaları ele geçirilmiştir (Resim:
3). Yapılan morfolojik ve biyometrik çalışmalar Çorakyerler suid türünün,
M.major’a atfedilmesini sağlamıştır. İriliğiyle bilinen M.major türünün Çorakyerler bireyleri, Avrasya’nın diğer major türlerinden de iri bir yapı sergilemektedir. MN 12 ve basal MN 13’te görülen M.major özelleşmelerinden uzak
olan Çorakyerler suidleri daha ilkin bir yapı göstermektedir. Aynı zamanda
Vallesiyen suidlerine göre ise türemiş özellikler yansıtarak Turolyen’e işaret etmektedir. Paleoekolojik yorum olarak ise Çorakyerler’deki Microstonyx major
tanımlaması kapalı ormanlık alanların olduğu bir biyotopun varlığı olarak
değerlendirilebilir.
Giraffidae: 2015’te 11 adet etütlük Giraffid (zürafagiller) elementi çıkarılmıştır (Resim: 4-5). Çorakyerler faunasında bugüne kadar 4 farklı zürafa türü
tanımlanmıştır: Palaeotragus rouenii, Palaeotragus quadricornis, Bohlinia cf. attica
ve Samotherium boisseri. Bunlardan özellikle son yıllarda tanımlanması yapılarak Samotherium boisseri’ye atfedilen materyaller tarihlendirme adına oldukça
önemli olmakla birlikte, Erken-Orta Turolyen’e işaret etmektedir. Aynı zamanda tüm Erken-Orta Turolyen’in en yaygın giraffidlerinden olan Palaeotragus rouenii de bu zaman dilimini desteklemektedir.
Çorakyerler giraffidlerinden Bohlinia uzun boyunlu, Samotherium ve Palaeotragus ise kısa boyunlu giraffidler olarak tanımlanmaktadır. Palaeotragus, bunlardan en küçük boyutlu olanıdır ve genusun formları yaşayan okapilerle ilişkilendirilmektedir (Lönnig, 2011).
Bovidae: Yaşayan 140’tan fazla, soyu tükenmiş yaklaşık 300 türü kapsayan
bovidae ailesi (Gentry, 2011), Çorakyerler fosilleri arasında en fazla buluntu
veren ailelerden biridir. 2015 çalışmalarında 31 adet etütlük bovid fosili açığa
çıkarılmıştır (Resim: 6-7). Bovidae buluntuları açısından Çorakyerler büyük
bir çeşitlilik göstermektedir. Faunada tanımlanan bovid türleri: Miotragocerus
(Pikermicerus) sp. Tragoportax-Miotragocerus, Tragoportax gaudryi, Tragoportax ?
sp., cf. Prostrepsiceros sp., Criotherium argalioides, Majoreas cf. woodwardi., Gazella sp. ?, Oioceros rothi., Protoryx sp., Plesiaddax inundatus.
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Bunlardan son yıllarda tanımlanan Criotherium argalioides örneği Orta Turoliyen faunalarında bilinmeyen ve özellikle Erken Turoliyen’i karakterize
eden bir cins olması açısından biyokrolojik açıdan önemli bir fauna elemanıdır. Çorakyerler, çok nadir bulunan bir genus olan Criotherium’a ait en fazla
buluntu veren lokalite olma özelliğini taşımaktadır. Bu buluntunun varlığı Çorakyerler’de kapalı havzayı temsil eden bir paleoekolojik ortama işaret
etmektedir(Mayda, 2015).

ii. Perissodactyla
Tek tırnaklılar olarak bilinen Perissodactyla takımı Çorakyerler’de Rhinocerotidae ve Equidae aileleriyle temsil edilmektedir. Her yıl buluntuların yüzdelik olarak büyük bir kısmını bu takıma mensup türler oluşturmaktadır.
Rhinocerotidae: 2015 çalışmalarında da yoğun olarak rhinocerotidae (gergedangiller) fosillerine rastlanıldı (Grafik: 2) (Resim: 8). Çorakyerlerde Rhinocerotidae ailesini temsil eden türler: Acerorhinus sp., Chilotherium kowalevskii, Ceratotherium neumayri’dir.
Çorakyerler rhinolarından Ceratotherium neumayri Türkiye, Yunanistan ve
İran Geç Miyosen’inde yaygındır. Türün boyutunun Geç Vallesiyen’den Geç
Turolyen’e doğru artış gösterdiği tespit edilmiştir (Antoine ve Saraç, 2005).
Miyosen sonlarına doğru kaydı çok az olsa da, MN 13 Dytiko’da (Wang ve
ark., 2013) bulunmuş olması bu türün Miyosen sonuna kadar var olduğunu
göstermektedir. Chilotherium ve Acerorhinus ise hippo benzeri kısalmış uzuvlu
acerathiini’lerdir (Antoine ve Saraç, 2005).
Equidae: Çorakyerler lokalitesinin bir diğer bol miktarda fosil kalıntısı ele
geçen ailesi ise equidaedir (atgiller) (Resim: 9). Geç Miyosen Dönem adına tip
fosil olarak bilinen Hipparionlar Çorakyerler’de en az üç farklı türler temsil edilmektedirler. Bunların tanımlaması Hipparion sp., Hipparion dietrichi, Hipparion prostylum olarak yapılmıştır (Mayda, 2015). Evrimsel aşamalarını net bir
şekilde takip edebildiğimiz equidae ailesi adına, Geç Miyosen’i temsil eden
Hipparionların literatürdeki durumu son derece tartışmalı bir durumdadır.
Evrimsel süreç boyunca Hyracotheriumdan bu yana toynak sayısında düzenli
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düşüş olan equidae ailesinde Hipparionlar tek toynak üzerinde yükselmişlerdir, ancak 2. ve 4. toynakları işlevlerini kaybetseler de varlıklarını küçülerek
devam ettirmişlerdir.

iii. Proboscidea
2015 sezonu çalışmalarında Proboscidea (Hortumlular) takımına ait kırık
birkaç kemik parçası dışında fosil ele geçmedi. Ancak önceki yıllarda çok yoğun olmamakla birlikte hortumlulara ait diş ve çene parçaları, uzun kemikler,
etraf kemikleri ve defans dişlerine ait fosiller bulunmuştur.
Çorakyerler proboscidleri son yıllara kadar tek tür olarak bilinmekteydi ve
Choerolophodon penteliciye atfedilmekteydi. Ancak 2014’te yapılan sistematik
çalışmalarda daha iri bir tür olan Tetralophodon longirostrise ait buluntuların
da varlığı tespit edildi.
Tetralophodon longirostris, Avrupa tetralophodont gomphoterlerinin ilk temsilcisi olarak, Orta ve Geç Miyosen’de kaydına sık rastlanılan bir türdür. Bu
türün varlığı, bol ağaçları olan bir habitatı göstermektedir. Ayrıca bu türün
diyetini ise ağaç yaprakları ve meyveler oluşturmaktadır (Tibuleac ve ark.,
2015).
Çorakyerler Choerolophodon pentelici örneklerinin biyometrik değerleri bazı
MN 10 lokaliteleri ile uyum gösterdiğinden dolayı, Çorakyerler Choerolophodon pentelici formlarının daha ilkel karakterde olduğu söylenebilir. Bunun
yanı sıra verilerin diğer MN11 lokaliteleri ile de uyumlu olduğunu belirtmek
gerekmektektedir. Bu türün varlığı genel lokalite faunası ile birlikte değerlendirildiğinde, gölsel bir biyotopun Çorakyerler alanına yakın bir yerde olması
gerektiği tahmin edilmektedir (Mayda, 2015).

iv. Carnivora
Et yiyiciler olarak tanımlanan bu takım Çorakyerler’de mustelidae, hyaenidae
ve felidae aileleriyle temsil edilmektedir. Çorakyerler’de ilk zamanlarda az sayıda rastlanılan carnivora üyeleri, son yıllarda yapılan çalışmalarda çok daha
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fazla bulunmaya başlamıştır. Zaman zaman diğer fauna elemanlarının fosil
kalıntıları üzerinde, etçillerin oluşturduğu tafonomik izler de görülebilmektedir. 2015 çalışmalarında 3 adet Carnivora fosili bulunmuştur. Mustelidlere ait
bir kafatası (Resim: 12-13) ve mandibula parçası ile hyaenidlere ait bir adet
mandibula (Resim: 14) parçası ele geçirilmiştir.
Felidae: Çorakyerler 2015 çalışmalarında felidae (kedigiller) ailesine mensup
bir buluntu ele geçirilmemesine rağmen, lokalitede önceki çalışmalardan bilinen iyi korunmuş felidler bulunmaktadır. Bu buluntular tek bir türle temsil
edilmektedir: Machairodus aphanistus. Buluntularda “mandibular flange”in olmaması, p4’e oranla daha uzun p3, m1’de kısmen gelişmiş talonid ve daha
kısa, geniş üst canineler, daha iri alt canineler, kısa diastema’nın varlığı Machairodus aphanistus’a işaret eden karakterlerdir. Çok sayıda M.aphanistus fosillerinin bulunduğu Batallones (MN10, İspanya) (Anton ve ark., 2004) lokalitesi
örnekleri ile karşılaştırıldığında Çorakyerler örneklerinin boyutça daha gelişmiş yapı sunduğu da görülmektedir (Mayda, 2015).
Hyaenidae: 2015 çalışmalarında bir adet mandibula parçasıyla temsil edilen
Çorakyerler Hyaenidae (sırtlangiller) buluntuları, fauna genelinde iki cinsle bilinmektedir: Lycyaena, Adcrocuta. Bunlardan Adcrocuta eximia kemik kırıcıdır,
Turolyen’in yaygın sırtlanıdır ve savan-step biyotopuna işaret etmektedir. En
eski kaydı Ravin de la Plui (MN 9)’den bilinmekte olup, A.e.leptoryncha alt
türü altında tanımlanmıştır (Lindsay ve ark., 1989). Lycyaena sp. ise tamamen
leşçi olmak yerine, koşucu av yeteneğine de sahip bir tür olarak bilinmektedir
(Turner ve ark., 2008).
Mustelidae: Çorakyerler fosil Mustelidae (Sansargiller) bulguları 3 farklı genus altında değerlendirilmektedir. Bunlar: Promephitis sp., Sivaonyx n.sp., Parataxidae maraghana. Bunlardan Promephitis Avrasya’nın en yaygın Geç Miyosen
ve Pliyosen kokarcasıdır (Wang & Qui, 2004). Bazı yazarlar Musteloidea üstailesi altında Mephitidae ailesinde değerlendirmiştir (Wang & Qui, 2004, Montoya ve ark., 2011). Sistematik çalışmaları devam eden Çorakyerler kokarcası şu
an için Promephitis sp. olarak değerlendirilmektedir.
Sivaonyx ise iri bir fosil su samurudur. Miyosen bunodont su samurları
Vishnuonyx, Djourabus, Paludolutra, Sivaonyx ve muhtemelen Enhydriodon ge-
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nuslarını kapsamaktadır (Peigné ve ark., 2008, Grohé ve ark., 2013). Çorakyerler su samuru ise boyutları ve morfolojisiyle Sivaonyxe atfedilirken, özelleşmeleriyle yeni bir tür olarak (Sivaonyx n.sp.) değerlendirilmesi muhtemeldir.
Parataxidea maraghana: Türkiye, Yunanistan, İran kayıtlarından bilinmekte
olan bir türdür. Tip lolakitesi Maragheh, İran’dır. Yunanistan ve İran örnekleri Orta Turolyen (MN 12) yaşlıdır. Kısa ve geniş ağız bölgesi, dar frontaller,
sagittal crest yokluğu ile karakterizedir (Koufos, 2009). Tüm buluntular ışığında Erken - Orta Turoliyen (MN11-12) yaş aralığını temsil eden bir türdür.

v. Rodentia
Kemiriciler olarak bilinen bu takıma dair Çorakyerler’de yapılan çalışma
(Ünay ve ark., 2006) lokalitenin yaşı olarak MN 11, ekolojik ortam olarak ise
açık alanların varlığından bahsetmektedir. 2015 çalışmalarında, lokalitede ilk
kez bulunan ‘oklu kirpi’ gün yüzüne çıkarılmıştır.
Hystricidae: Çorakyerler’de bu aileye dair tek bir element bulunmuştur
(Resim: 10-11). Canineleri bulunmayan bu üyelerinin diş formülü 1-0-1-3’tür.
2015 yılında bulunan maxilla oklu kirpi olarak tanımlanmıştır. İsim olarak
benzese de kirpilerle (insectivora) bir yakınlığı söz konusu değildir. Çalışmasına devam edilen bu tür şuan için Hystrix sp. olarak tanımlanmıştır.
Çorakyerler faunasında önceki yıllarda bulunmuş olan Cervidae (Geyikgiller) üyesi olan Pliocervus sp., Chalicotheriidae üyesi olan Ancylotherium sp.
ve Hominoidea üyesi olan Ouranopithecus turkae türlerine ait 2015 yılında fosil
buluntuya rastlanılmamıştır.

Genel Değerlendirme
Çorakyerler, Dünya paleontolojisi adına son derece önemli bir omurgalı
fosil yatağıdır. Hominoid buluntu vermesi ve hominoidler açısından bakıldığında genç bir lokalite olması bunun en büyük göstergelerindendir. Aynı zamanda birçok memelinin göç yollarının aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır.
Özellikle dünya literatüründe buluntu sayısı az olan bazı fosil türleri de kap-
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saması, Çorakyerler’in önemini daha da artırmaktadır. Çalışmada değinilen
faunanın genel yorumlamasına bakıldığında, Çorakyerler fosil lokalitesinin
Erken Turolyen (MN 11 ortası) yaşlı olduğu ve büyük gölsel çevrenin varlığıyla birlikte, daha kapalı ormanlık alanların bulunduğu bir paleoekolojik
ortamın varlığı da söz konusudur (Erol ve ark., 2016). Çorakyerler 2015 yılı
kazı çalışmalarında yeni türlerin bulunmaya devam etmesi, bu lokalitedeki
çalışmaların önemini ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğini göstermektedir.
Fosiller üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda faunada daha önce bilinmeyen taksonlardan sırasıyla:
1. Parataxidae maraghana
2. Lycyaena sp.
3. Samotherium boisseri
4. Criotherium argalioides
5. Ancylotherium pentelicum
Türlerinin taksonomik tayini yapılarak Çorakyerler faunasına katılmıştır
(Serdar Mayda ve Tanju Kaya ile 2015 yılı çalışmalarından).
Zengin faunal koleksiyonu ve yıllar geçtikçe artan tür sayısı ile Çorakyerler Lokalitesinin; Anadolu ve Dünya paleontolojisi, paleoklimatolojisi, paleobiyocoğrafyası ve paleoekolojisinin daha net açıklanması adına son derece
önemli bir lokalite olduğu kanıtlanmıştır.
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Çizim 1: 2015 yılı Çorakyerler kazısında çalışılan kareler ve fosil dağılımı.

Grafik 1: Çorakyerler 2015 yılı takım dağılım grafiği.

Grafik 2: Çorakyerler 2015 yılı aile dağılım grafiği.
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Resim 1: Çorakyerler 2015 sezonu alan açılışı.

Resim 2: Çorakyerler 2015 yılı arazi çalışması.
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Resim 3: ÇO 3300 Suidae temizlenmiş palat.

Resim 4: ÇO 3332 Giraffidae in-situ tibia.

Resim 5: ÇO 3332 Giraffidae temizlenmiş tibia.
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Resim 6: ÇO 3260 Bovidae insitu boynuz.

Resim 8: ÇO 3389 Rhinocerotidae kafa iskeleti.

Resim 7: ÇO 3260 Bovidae temizlenmiş boynuz.

Resim 9: ÇO 3335 Equidae temizlenmiş palat.

Resim 10: ÇO 3259 Hystricidae in-situ maxilla parçası
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Resim 11: ÇO 3259 Hystricidae temizlenmiş
maxilla parçası.

Resim 12: ÇO 3333 Mustelidae (Carnivora) insitu kafa iskeleti.

Resim 13: ÇO 3333 Mustelidae (Carnivora) temizlenmiş kafa iskeleti.

Resim 14: ÇO 3357 Hyaenidae (Carnivora) temizlenmiş mandibula.
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EUROMOS
2015 YILI ÇALIŞMALARI
Abuzer KIZIL*
Taylan DOĞAN
Euromos antik kenti 2015 yılı çalışmaları 24 Haziran 2015 - 7 Eylül 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar temizlik, kazı,
araştırma ve belgeleme çalışmalarından ibarettir. 2015 yılı çalışmalarında üç
temel hedef belirlenmiştir. Bunlardan ilki, kısmi kazı çalışmaları yaparak bilimsel veriler elde etmek ve belgeleme çalışmalarına olanak sağlamak, ikinci
temel hedef, anastylosis yapmaya müsait yerlerde kısmi kazı çalışmalarının
yapılması ve bunun sonucunda anastylosis çalışmalarının gerçekleştirilmesi
ve son olarak hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz kent ile ilgili araştırma ve belgeleme çalışmaları yaparak, elde edilen verileri bilim dünyasına
tanıtmaktır1.

1) TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Her yıl olduğu gibi 2015 yılında da kentte kazı çalışmalarına başlanılmadan önce çeşitli yapılara ait kalıntıların gerek yoğun bitki örtüsü gerekse
*

1

Yrd. Doç. Dr. Abuzer KIZIL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Kötekli/Muğla/TÜRKİYE. Email: ayzer65@gmail.com.
Arş. Gör. Taylan DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kötekli/Muğla/TÜRKİYE. Email: dgntaylan@gmail.com.
Euromos 2015 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Muğla İl Özel İdaresi’nin maddî destekleriyle, 24 Haziran
2015 - 7 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Euromos 2015 yılı çalışmaları, Yurtiçi ve
Yurtdışı Arkeoloji ve Arkeoloji ile ilişkili çeşitli meslek dallarında çalışan bilim insanları (Epigraf, Numismat, Restoratör, Eskiçağ Tarihçisi gibi) ile oluşan heyet üyesi ve Yurtiçi çeşitli üniversitelerin Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan bir ekip ile gerçekleştirilmiştir. İnterdisipliner
bir ekip tarafından yürütülen 2015 yılı kazı çalışmalarına, Bakanlık Temsilcisi olarak Uşak Müzesi uzmanlarından Sultan İNCE iştirak etmiştir.
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erozyondan kaynaklı görünemez hale gelmesi nedeniyle temizlik çalışmaları
yapılmıştır. Kenti ziyaret eden ziyaretçilerin kenti rahatça dolaşabilmeleri ve
belgeleme çalışmalarının devam edebilmesi için temizlik çalışmalarının yapılması zaruriyet teşkil etmektedir. Antik kentte söz konusu temizlik çalışmaları Tapınak, Agora ve Hamam’da gerçekleştirilmiştir.

2) KAZI ÇALIŞMALARI
2015 yılı kazı çalışmalarının temel hedefi, kazı çalışmaları sonucunda bilimsel verilerin elde edilmesinin yanı sıra mevcut yapıların tam anlamı ile
ortaya çıkarılması ve bu yapıların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına
hazır hale getirilmesidir. 2015 yılı kazı sezonunda, kazı çalışmaları çok yoğun
olmamış, kazı çalışmaları daha çok kısmi kazı olarak nitelendirilebileceğimiz
şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların gerçekleştirildiği sektörler Tapınak,
Agora ve Sur bedeni üzerinde yer alan altıgen kule yapısıdır (Plan: 1, Resim:
1).
2.1) Agora: Agora sektöründeki çalışmalar Güney Stoa I açmasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar arazi yapısı ve stoa ölçüleri dikkate alınarak 13x9
m.lik alanda yapılmıştır. Ayrıca açmanın güney kesitini oluşturan orthostat
blokların anastylosis çalışmalarının yapılabilmesi için söz konusu blokların
hemen güneyinde de kısmi kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 2).
Güney Stoa I açmasındaki tabakalanma yapısına bakıldığında, Doğu Stoa
açmalarında (Doğu Stoa I, II, III) görülen tabakaların, bu alanda varlığı tespit
edilmekle birlikte2, önceki yıllarda yapılan tarım faaliyetleri nedeniyle oldukça tahribata uğradığı görülmüştür. Alanda seviye inme çalışmaları sırasında
az sayıda blok parçası ve bir adet sütun tamburu ortaya çıkarılmıştır. Ortaya
çıkarılan söz konusu bloklar üzerinde yapılan gözlemler, bu bloklardan üç
tanesinin kemerli bir yapıya ait olduğunu göstermiştir (Resim: 3). Bu veriler
ışığında olasılıkla güney stoadan doğu stoaya geçiş kemerli bir girişle sağlanmaktaydı. Açmada gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ulaşılan bir diğer
2

Agora’da görülen stratigrafik yapılanma için bkz. Kızıl&Doğan 2015, 411-412; Kızıl&Doğan
2016, 212-215.
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veri ise alanın ikinci kullanımının tespit edilmesidir. Agorayı çevreleyen orthostat bloklardan daha farklı düzgün işlenmiş ve yaklaşık olarak 26x25 cm.
ölçülerinde stoa içerisinde orthostat bloklarına birleştirilmiş kuzey – güney
doğrultulu bir mekâna ait iki duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu iki duvardan batıda olan, tek sıra taşlardan oluşmakta ve 2.08 m. uzunluğa sahip iken, doğuda
yer alan duvar ise tahrip olmuş ve yalnızca bir taş korunabilmiştir. Duvarlara
ait taşların temizliği esnasında yer yer az miktarda harç izlerine rastlanırken,
doğuda tek başına yer alan taşın üst kısmında bir zıvana yuvasının açıldığı
görülmüştür. Zıvana yuvasının temizliği esnasında zıvana içinde oldukça korozyona uğrayan bir adet sikke ele geçmiştir. Mekânın yapımı ve kullanım
evresi için oldukça önem teşkil eden sikke ne yazık ki yoğun korozyondan
dolayı tarihlendirilememiştir (Resim: 4).
Agora’da bulunan orthostat blokları ve sütunlar üzerinde yer alan yazıtlar
şu anki veriler ışığında agoranın yapılış ve ilk kullanım evresinin Hellenistik
Dönem olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu yazıtlı blokların devşirme
olarak tekrar kullanımı, oluşturulan plan sistemi, sikke ve seramikler agoranın M.S. 2. yüzyılda tekrar düzenlenerek kullanıldığına işaret etmektedir.
2013 ve 2014 yıllarında Doğu Stoa’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan yangın tabakası, moloz taşlardan oluşturulan tabaka3 ve 2015
yılında açığa çıkarılan arkasını orthostat bloklarına veren bu basit mekân agoranın olası üçüncü kullanım evresine işaret etmektedir. Ancak alanda kesin
tarihlendirmeye olanak sağlayacak herhangi bir buluntunun ele geçmeyişi
söz konusu agoranın üçüncü kullanım evresini tarihlememize olanak sağlamamaktadır.
Agoradaki ikinci çalışma alanı, açmanın güney sınırını oluşturan orthostat
bloklarının güneyini oluşturmaktadır. Bu alanda devrilen orthostat blokların
anastylosis çalışmalarının yapılabilmesi için kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Doğudan batıya doğru 18 m. uzunluğunda açılan alanda, arazinin topografik
yapısı eğimli olduğu için her yerde aynı seviyede inilmemiş, ancak ortalama
80 cm. derinliğine kadar seviye inme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı
çalışmaları bitirilen alanda önce blokların in situ durumlarını belgelemek
3

Kızıl&Doğan 2016, Resim: 6.
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amacıyla belgeleme çalışmaları yapılmış ve daha sonra düşen bloklar, olması
gereken yerlere yerleştirilerek anastylosis çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 5).
2.2) Altıgen Kule4: Altıgen formlu kule, kent surunun kuzey bölümünde,
küçük bir tepenin eteğinde, modern Milas-İzmir karayolunun doğusunda yer
almaktadır. Kuledeki çalışmaların temel amacı, alanın temizlenerek planının
tam anlamıyla ortaya çıkarılması ve kısmi kazı çalışmalarıyla bilimsel veriler
elde edilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda kulede yapılan kazı çalışmalarında kulenin ana kayaya oturtulduğu, yalnızca iki taş sırasının korunduğu
ve oldukça tahribata uğradığı görülmüştür. Çalışmalar sonucunda tespit altıgen kule, yapısı bakımından Samos, Miletos ve Hyllarima’da yer alan kuleler
ile benzerlik taşısa da söz konusu kulelerin kazılmamış olması kesin yargılardan kaçınmamız gerektiğini düşündürmektedir (Resim: 6). Yapılan kazı çalışmalarında kuleye ait duvar dibinde oldukça tahribata uğrayan bir adet pithos
parçası ve muhtemelen kapak olarak kullanılan bir kiremit parçası ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Mezar olduğu düşünülen pithostan az sayıdaki kemik
parçası dışında herhangi bir buluntunun ele geçmeyişi mezarı kesin olarak
tarihlemeyi olanaklı kılmamıştır. Alanda yapılan gözlemler mezarın geç dönemde oldukça tahrip edildiğini ve neredeyse mezara ilişkin hiçbir verinin
kalmadığını göstermektedir. Olasılıkla mezar Roma veya daha sonraki bir
dönemde yapılmış ve modern dönemde kaçakçılar tarafından tahrip edilmiştir. Kulede yapılan kazı çalışmalarında mezar dışında az sayıda çatı kiremidi,
kalitesiz monokrom seramikler ve iki adet sikke ele geçirilmiştir. Sikkelerden
biri oldukça korozyona uğradığı için tarihlendirilemezken, diğerinin M.Ö.
2.yüzyıla ait Iasos sikkesi olduğu anlaşılmıştır5. Sonuç olarak kulede yapılan
kazı çalışmalarında, her ne kadar tarihlendirmeye yardımcı olabilecek steril
bir tabaka ortaya çıkarılmamış olsa da mimari anlamda yapılan gözlem ve stil
kritiği kulenin Hellenistik Dönemde (olasılıkla M.Ö. 3. yüzyılda) inşa edildiği
ve belki de birkaç evrede inşa sürecinin yaşandığı öngörülmüştür. Ancak bu
4
5

Sur ve kulelerdeki çalışmalar Dr. Baptiste Vergnaud tarafından gerçekleştirilmekte ve yukarıdaki metin hazırlanırken Sn. Dr. Baptiste Vergnaud’un raporlarından yararlanılmıştır.
Ashton 2007, 74.
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ve diğer noktalarda ileride yapılacak çalışmalar ile Euromos surlarının yapım
evreleri hakkında kuşkusuz oldukça önemli veriler elde edilecektir.
2.3) Tapınak: Ağırlıklı olarak dokümantasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği kutsal alanda ayrıca kısmi kazı çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Alandaki kısmi kazı çalışmaları tapınağın kuzeybatısında 1969-75 yılları arasında Ü. Serdaroğlu tarafından açılan sodajda gerçekleştirilmiştir. Tahrip olan
sondaj kesitlerinin düzeltilerek çizilmesi ve sondajın batı kesitinde yer alan
duvarın ortaya çıkarılarak belgelenmesi çalışmanın temel hedefini oluşturmuştur. Ayrıca bu alanda yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılacak
buluntular ile bilimsel verilerle Ü. Serdaroğlu dönemi çalışmalarına özellikle
Arkaik depozit ile ilgili bazı sonuçların elde edileceği ümit ediliyordu. Kesit
düzeltme işlemleri sırasında steril bir tabakanın varlığına rastlanmamış ve
ele geçen buluntular da karışık bir biçimde ele geçirilmiştir. Sondajda Arkaik,
Hellenistik ve Roma dönemlerine ait az sayıda seramik ve Arkaik Döneme
ait 6 adet mimari terrakotta parçası ele geçirilmiştir. Sondajda yapılan çalışmalar sonucunda gözlemlenen bir diğer veri ise kesitte yer alan duvarın her
iki tarafının moloz dolgu ile doldurulduğudur. Olasılıkla söz konusu duvar,
moloz dolgudan daha önceki bir evreye aittir. Ancak tabaka kazısının yapılmayışı ve duvar içinden herhangi bir buluntunun ele geçmeyişi duvarı kesin
olarak tarihlendirmeyi mümkün kılmamıştır. Sondajdaki çalışmalar duvarın
tam olarak ortaya çıkarılması ve plan çiziminin yapılması ile sonlandırılmış,
ne var ki arzu edilen sonuçlar elde edilememiştir (Resim: 8).

3. ARAŞTIRMA VE BELGELEME ÇALIŞMALARI
3.1) Surlar: Euromos antik kenti surları bugüne dek tam anlamıyla ve başlı başına hiçbir çalışmanın konusu olmamıştır. Surlara ilişkin birkaç kısa tanımlama dışında literatürde farklı bir bilgi ve belgeye rastlamak mümkün
değildir6. Özelde Euromos genelde bölge arkeolojisine katkı sağlamak ve literatürdeki bu boşluğu kapatmak amacıyla Euromos sur sistemiyle ilgili kazı,
6

Bean 1971, 47; Hornblower 1982, 319; Adam 1982, 31.

501

dokümantasyon ve araştırma çalışmalarına başlanmıştır. Kireçtaşından inşa
edilen surların bazı yerlerde 3 metreye kadar korunduğu tespit edilmiştir.
Çift sıra taştan oluşturulan sur duvarının kalınlığı 2,44 m. ile 2,74 m. arasında
değişmektedir. Sur kapılarına ilişkin yapılan ön araştırmalar ışığında şimdilik
ikisi doğu, biri batı ve biri kuzeyde olmak üzere dört kapının varlığıyla ilgili
veriler elde edilmekle birlikte, bu verilere ilişkin daha detaylı çalışmaların
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kule sayılarına ilişkin yapılan ön araştırmalara göre ise şimdilik 12 kulenin varlığı saptanmış olsa da doğu bölümdeki
tahribattan dolayı kesin sonuçlara ulaşılamamıştır. Doğu bölümde topografik
yapılanma da dikkate alındığında buradaki kule sayısının daha fazla olması
gerektiği varsayılmaktadır. Kuleler üzerinde yapılan gözlemler sonucunda
dörtgen, altıgen ve yuvarlak olmak üzere üç farklı tipin olduğu görülmüştür.
Duvar örgüsünde kullanılan taş yapısının topografik yapıya göre kısmen de
olsa değişiklik arz ettiği gözden kaçmamaktadır. Güneyde düz araziden geçen surda kullanılan taşlar daha düzgün bir yapıya sahipken, arazinin eğimli
ve daha zor olduğu alanlarda (özellikle doğuda) kaba bir yapıya sahiptirler.
Şuan ki veriler ışığında sur sistemini kabaca Hellenistik Döneme tarihlemek
mümkündür. Detaylı araştırmalara gebe olan Euromos sur sistemine ilişkin
elde edilen bu veriler ileride sürdürülecek çalışmalar ile daha net sonuçlar
doğuracağı şüphesizdir.
3.2) Agora7: Agora’daki araştırmalar, agoranın yapım evreleri ve yapı sistemine ilişkin ön gözlemlerden oluşmaktadır. Agoranın en erken evresine ilişkin kanıtlar epigrafik verilerden gelmektedir. Agora’da bulunan üç yazıt agoranın en erken evresine ilişkin oldukça önemli veriler sunmaktadır. Birinci
yazıt, batı portik ile kuzey portiğin dirsek yaptığı yerde bulunan kalp biçiminde bir profile sahip sütun üzerine, yerden aşağı yukarı 2,85 m. yukarıya,
batı portiğin iç tarafına dönük olarak kazınmıştır. Polykhares’in oğlu Kallisthenes onuruna yazılmış bu yazıt M.Ö. 150 civarına tarihlenebilecek bir onur
fermanıdır. İkinci yazıt, doğu portiğin sütunlarından birinin üzerine kazınmıştır. Yerden tam 2 m. yükseklikte olup, okunması oldukça zor olan bu ya7

Agora’daki belgeleme ve mimari çalışmalar Prof. Dr. Francis PROST ve ekibi, Epigrafi çalışmaları ise Dr. Hıfzı Koray Konuk ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş olup, yukarıdaki metin
hazırlanırken Sn. Francis PROST’un raporlarından yararlanılmıştır.
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zıtı kesin olmamakla birlikte M.Ö. 2. yüzyıla tarihlemek mümkün görünmektedir. Üçüncü yazıt, yerinden çıkmış bir sütunun tamburu üzerinde yer almakta ve M.Ö. 2. yüzyıldan daha erken olamayacak bir fermana ait birkaç
satırdan oluşmaktadır. Her üç yazıtın yaklaşık olarak aynı tarihe ait olmaları
agoradaki inşa programının tek seferde gerçekleşmiş olabileceğine ve bu inşa
programının sütunlar üzerine kazınan yazıtlardan biraz daha erken olabileceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte, yapılan gözlemler sonucunda çoğu
kalıntının tam anlamıyla bitirilmemiş olması agoranın hiçbir zaman bitirilmediğine işaret etmektedir. Olasılıkla inşa programı tek seferden planlanmış ve
çalışmalara başlanmış ancak bu çalışmalar hiçbir zaman bitirilememiştir.
Buna ek olarak, birçok detay yapım süreci ve aşamaları hakkında birçok veri
sağlamaktadır. Agoranın birçok yerinde, blokların genel bir plan dâhilinde
tasarlandığını, taşocağının yakınında bir yerde yontulduklarını ve agoranın
orada belirlenmiş kayıtlı noktalara yerleştirmek üzere gönderildiklerini akla
getiren taşıma işaretleri saptanmıştır. Ayrıca güney portiğin dış yüzünde
euthynteria blokları ve batı portiğin arşitravı üzerinde de taşıma işaretleri bulunmaktadır. Ayrıca, güney portiğin ortasındaki İon düzenindeki sütun sırasının bitmemiş blokları, yiv oluklarının sütun tamburunun dikileceği yere
getirildiği sırada yapıldıklarını ve sütunlar yerlerine dikildikten sonra yukarıdan aşağıya doğru yontulmuş ve tamamlanmış olmaları gerektiğini (hiçbir
zaman tamamlanmamış bir iş olsa da) varsaymamıza sebep olmaktadır. Birbirinden farklılık arz eden portiklerde kullanılan sütunlardan çoğunun 1,70
m.ye kadar düz, ardından ortalama 3’er cm.lik 20 yiv oluğu ile İon düzenine
sahip oldukları görülmektedir. Sütunun sadece üst bölümün yivlendirilmesi,
ziyaretçilerin geçerken yivlerin arris bölümlerine zarar vermelerini önlemeye
yönelik bir uygulama olabileceğini akla getirmektedir. Güneybatı dirsekteki
kalp biçimli sütun ve başlığının önemli bir parçasının korunmuş olması sütunun toplam yüksekliğini kesin bir şekilde kurgulamamıza imkân sağlamaktadır. Başlıksız 5 m. yükseklikte olan sütun, başlıkla beraber 5,34 m. yüksekliğe
ulaşmaktadır. Böylelikle, batı portik ve benzer şekilde ona bitişik olan diğer
iki portiğin (güney ve kuzey) sütun yüksekliğine ilişkin önemli bir veri elde
etmiş bulunmaktayız. Bu üç portiğin sütun tamburları temelde 71-72 cm.
çapa sahipken, tepe kısımda çap 50 cm.ye kadar düşmektedir. Çoğunlukla
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düzensiz ölçülere sahip olan olukların derinlikleri 1-2,5 cm. arasında değişiklik arz etmektedir. Köşe sütunlarının korunmuş olması ve stylobatlar üzerinde birçok sütun izinin olması sayesinde sütunlar arasındaki mesafeleri hesaplamak mümkün olmuştur. Kalp formlu köşe sütun ile batı portiğin ilk sütunu
arası 2,02 m. olarak ölçülmüştür. Sütunların temel seviyesindeki çaplarının en
fazla 72 cm. olduğu düşünüldüğünde, iki aks arası mesafe 2,73 m.ye ulaşmaktadır. Bu ölçüler her dört portiğe uygulandığında batı ve doğu portiklerde 24,
kuzey ve güney portiklerde ise 23 sütun olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Her dört portik de gerek ölçü, gerek biçim ve gerekse işçilik bakımından birbirinde farklı özelliklere sahiptir. Doğu portik, diğer üç portiğe
göre daha eksik bir durumda bırakılmıştır. Sütunlar yivsiz olup, diş kesiminin olmadığı kornişlerde mutulus ve guttuslar kabataslak bırakılmıştır. Diğer
portiklere göre en ayırt edici özelliklere sahip olan doğu portik, en az tahribata uğramanın yanı sıra diğerlerine göre tamamlanmayan işçilikler burada
daha fazla göze çarpmaktadır. Ölçüler açısından da bazı özgün özellikler arz
etmektedir. Friz bloklarının yüksekliği diğer üç portiğinkilerden 12 cm. daha
azdır. Güneydoğu ve kuzeydoğu köşelerde kalp formlu sütunların olmayışı,
saçaklığın daha sıkışık boyutta olması ve sütunların bitmemiş hali, başka bir
yer için tasarlanmış bir portik olduğuna işaret etmektedir. Bu veriler, her durumda diğer üçünden daha sonra yapıldığına işaret etmektedir. Doğu portiğin arka tarafı kazılmadığı için derinliğinin ne kadar olduğu saptanamamıştır. Ancak arka duvar ile sütunlar arasındaki mesafe diğer portiklere oranla
daha kısa olup, 5,30 m. olarak ölçülmüştür. Portiğin arka duvarında yazıtlı
kaidelerin yer aldığı bir veya iki onurlandırma anıtı bulunmaktadır. Onurlandırma anıtında kullanılan bloklar üzerinde yazıtların varlığı saptanmıştır. Söz
konusu yazıtlı bloklar ters yerleştirilmiş ve bu durum tekrar bir kullanıma
işaret etmektedir. Podyum yüksekliğine ilişkin kesin kanıtlar olmamakla birlikte, heykellerin oturtulduğu kaidelerde ayak izleri bulunmaktadır. Çatı sistemi diğer portiklere göre biraz daha farklıdır. Bloklar üzerindeki ahşap kirişler için açılan yuvalar diğerlerinde olduğu gibi eğimli değil, düz olarak işlenmişlerdir. Şu anda bu durumun nedenlerini kanıtlayacak herhangi bir veriye
ne yazık ki ulaşılamadığı için yorumlamak için de erken görünmektedir. İleride yapılacak çalışmalar ile kuşkusuz bu durum netlik kazanacaktır. Batı
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portik, saçaklık bloklarının çoğu ve birçok sütun parçasıyla birlikte göreceli
olarak iyi korunmuştur. Derinliği 7 m. olarak ölçülen portiğin arka kısmı Milas-Söke karayolunun yapılması sırasında tahrip edilmiştir. Bu portiğin blokları agoranın başka yerlerinde görülmeyen kaliteli bir işçiliğe sahiptir. Özellikle güneybatı köşeye doğru tüm bloklar ölçüleri ve formları ile özenli bir
işçiliği göstermektedir. Kaliteli işçilik dışında bu portiğin özellikle güneybatı
kesiminde birkaç arşitrav bloğu üzerinde M.Ö. 2.-1. yüzyıllara tarihlenebilecek büyük harflerle kazınmış yazıtlar dikkati çeken bir diğer veridir. Bloklar
üzerinde yapılan gözlemler ışığında portik çatısının basit ve eğimli bir yapıya
sahip olduğunu belirtmek mümkün görünmektedir. Çift nefe sahip güney
portiğin iç sırasında İon düzeninde bir sıra sütun yer alırken, dış sırasında,
yani cephede Dor düzeninde 23 sütundan oluşan bir sütun sırası yer almaktadır. İon sütun dizisi ile iki nefe ayrılan portiğin derinliği 14 m. olarak ölçülmüştür. İon sütun dizisine ait 37 cm. uzunluğunda ve 91 cm. genişliklerinde
dört kaide in situ olarak yerlerinde bulunmaktadır. Şu an ki verilerle güney ve
doğu portiklerin birleşim biçimini ortaya koymak mümkün görünmemekte,
ancak alanda yapılacak kazılarla bu olanaklı kılınabilecektir. Güney portik,
arka duvarını oluşturan orthostat blokları tam olarak korunan tek portiktir.
Arka duvar, demir gamma şekilli kenetlerle birbirine tutturulmuş ve titizce
yerleştirilmiş büyük taşlardan inşa edilmiş bir euthynteria ve onun üzerinde
çift sıralı 1.04 m. yükseklikte ve 1,26-1,58 m. genişliklerinde kireç taşından
yapılmış büyük orthostat bloklardan oluşmaktadır. Kesintisiz bir siper oluşturan duvar üzerinde herhangi bir kapıya rastlanmamıştır. Çift nefe ayrılan
portiğin çatısı kırma çatı biçiminde olmalıydı. 7 m. derinliğinde geniş bir neften ibaret olan kuzey portik, çok hasar görmüş olsa da en kolay onarılabilecek
olanıdır. Arka duvarının euthynteriası saptanabilen bu portik 23 sütuna sahiptir. Birçok büyük bloğu saptanan bu portiğin batı portikle arasındaki birleşim,
herhangi bir zorluk barındırmasa da, alandaki tahribat nedeniyle bunu saptamak pek mümkün görünmemektedir. Portiğin yapılan gözlemler ışığında basit eğimli bir çatıya sahip olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak, 2015 yılında agorada yapılan ön araştırmalar sonucunda oldukça önemli veriler elde edilmiştir. İlk olarak agoranın yapılaşma ve yenilenme sürecine ilişkin olarak, M.Ö. 2. yüzyılda ilk inşa evresinin büyük bir ya-
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pılaşma programı çerçevesinde yapıldığı saptanmıştır. Sonraki yapılaşma ve
yenilenme evrelerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Rekonstrüksiyona
yönelik çalışmalarda ise agoranın tamamının rekonstrüksiyon çalışmaları bitirilememiş olmakla birlikte, portiklerin cephelerinde kullanılan Dor saçaklığının nasıl olduğuna ilişkin önemli veriler elde edilmiş ve rekonstrüksiyon
çalışması bitirilmiştir (Resim: 9).
3.3) Tapınak: 2015 yılı tapınak araştırmaları, bilimsel veriler elde etmek
amacıyla alanda ele geçirilen mimari terrakottaların detaylı bir biçimde araştırılması ve tapınağın restitüsyon ile restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi
için arazide yapılan gözlemlerden ibarettir.
Mimari Terrakottalar: 2015 yılında ele geçirilen 7 örnekten 6 tanesi (AHD 10,
AHD 11, AHD 12, AHD 16, AHD 19 ve AHD 20) kısmi kazı çalışmalarının yapıldığı bothrosta ele geçerken, 1 tanesi (AAA 75) ise yine kutsal alanda ancak
yüzeyde ele geçmiştir (Resim: 10). Kil yapıları, astar ve firnis renkleri, üretim
teknikleri, işlevleri, bezeme sistemleri gibi birçok unsur dikkate alınarak gerek kendi içinde (Euromos’un eski buluntularıyla8), gerekse diğer yerleşim
birimlerinde ele geçen örnekler ile karşılaştırmalar yapılarak mimari terrakottaların, değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Yapılan ön araştırmalar sonucunda, mimari terrakottalarda kullanılan kil
yapısının ve renginin çıplak gözle birbirinden farklılıklar arz ettiği görülmüştür. Kil yapısı olarak, kaliteli yapıdan kalitesize geçişte üç farklı yapı tespit
edilmiştir. Birinci grupta, AHD 10 ve AHD 16 kodlu örneklerde oldukça kaliteli bir kilin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu durum olasılıkla her iki örneğin
de tanrılar alayı frizine ait olmasıyla ilişkilendirilebilir. Tanrıların betimlendiği mimari terrakottaların kaliteli olması anlaşılabilecek bir durumdur. Tespit
edilen ikinci kil yapısı, kaliteli ancak önceki iki örnekte olduğu kadar sıkı bir
yapıya sahip olmadığı görülmektedir. Bu kil grubunu AHD 11, AHD 12, AHD
20 ve AAA 75 kodlu örnekler temsil etmektedir. Bu örneklerden AHD 11 kodlu örneğin keklik dizisi ile süslendiği, AHD 12 kodlu örneğin çengel meander
paneli olduğu, AHD 20 kodlu örneğin lotus çiçeği ile bezendiği ve AAA 75
8

Ü. Serdaroğlu kazıları döneminde ortaya çıkarılan mimari terrakottalar S. Ateşlier tarafından yayınlanmıştır (Ateşlier 2006, 2009, 2011, 2011).
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kodlu örneğin ise kıvrık dal ve palmet bezeli bir antefiks görülmektedir. Bu
gruptaki örnekler üzerinde yapılan incelemeler, söz konusu örneklerin en az
iki farklı yapıya ait oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu örneklerden AHD 20
kodlu örneğin yanal simaya, AAA 75 kodlu örneğin ise antefiks olduğu görülmüştür. Dolayısıyla her iki parçanın aynı yapıya ait olma ihtimali olmaması
nedeniyle iki farklı yapının varlığı ortaya çıkmaktadır. Benzer örnekler sayesinde ve arka kısmının astarsız bırakılması nedeniyle AHD 11 kodlu keklik
dizili örneğin eğimli simaya ait olduğu anlaşılmıştır. Keklik dizili plakalar
ister eğimli, ister yanal simaya ait olsun aynı yapıda kullanılabildikleri görülmektedir. Yanal simalarda kullanılan bezemelerin birbirinin tekrarı biçiminde işlendikleri düşünüldüğünde, aynı yapıda farklı bezemelerin işlendiği
yanal simaların bir arada kullanılması oldukça düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu grupta yer alan örneklerin, birinci grupta
olduğu gibi aynı yapı veya çatıda bulundukları konumların aynı olması ihtimali bulunmamakta, sadece kullanılan kil yapısının benzerliğiyle ilişkili bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak, saptanan en düşük kaliteye
sahip örnek ise AHD 19 kodlu örnektir. Bu örneğin, keklik dizisinin işlendiği oluklu bir yanal sima plakası olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, kil
yapısı dikkate alınarak yapılan gözlemler, her ne kadar birinci grubun önemini ortaya koysa da sonraki ikinci ve üçüncü gruplar için aynı önemi ortaya
koyamamıştır. Plakalar üzerinde, kil yapısı dikkate alınarak yapılan bu gözlemler kesin verilere dayanmamakta, söz konusu örnekler üzerinde yapılacak
kil analizleri ile daha net sonuçlara ulaşılabileceği büyük olasıdır. Çalışma
kapsamında ele aldığımız mimari terrakotta parçalarının kil renkleri Munsell
renk kataloğuna göre belirlenmişlerdir. Söz konusu örnekler her ne kadar kırmızının farklı tonlarında olsalar da, temelde birbirinden belirgin bir biçimde
ayrılan iki farklı renk tespit etmek mümkün olmuştur. Buna göre, AHD 20 ve
AAA 75 kodlu örneklerin kırmızı, diğer örneklerin ise birbirine yakın açık kırmızı renkte oldukları görülmüştür. Mimari terrakottalar üzerinde yaptığımız
incelemelerde bezeme ve figürlerin boyanmasında kullanılan astar renginde,
herhangi bir farklılık görülmezken, kullanılan firniste aynı rengin farklı tonlarının varlığı dikkat çekmektedir. Bu durum olasılıkla fırınlama aşamasındaki hatalardan veya dengeli ısı dağılımını sabit bir biçimde gerçekleştirecek

507

fırınların olmayışından kaynaklanmaktadır. Örneklerimizin tamamında arka
fon krem rengi olarak da tabir edilen soluk sarı renktedir. Bu soluk sarı renk
bazı kısımlarda ise AHD 20 kodlu örneğin yumurtalarında olduğu gibi bezemelerdeki renk kontrastını sağlamak amacıyla da kullanılmıştır. Bezeme
ve figürlerin boyanmasında ise kırmızı ve siyahın çeşitli varyasyonları biçiminde firnis kullanılmıştır. Astar ve firnisin kullanımına ilişkin yaptığımız
gözlemler esnasında oldukça önemli bir sonuca ulaşılmıştır. Plakaların arka
kısımlarında astar kullanımının olup olmadığına ilişki yapılan gözlemeler sonucunda AHD 19 ve AHD 20 kodlu plakaların arka kısmında astar kullanımının olduğu, diğer örneklerde ise astar kullanılmadığı görülmüştür. Söz konu
iki örneğin işlevlerine bakıldığında her iki örneğin de yanal sima parçası oldukları, diğerlerin ise eğimli sima veya frizlere ait oldukları görülmektedir.
Yanal sima parçalarının arka kısımlarının astarlanması, doğa şartlarına açık
bir durumda olmaları ve estetik kaygı nedenlerinden kaynaklanıyor olmalıydı. Astar hem açıkta kalan kısmın doğa olaylarında zarar görmesini en aza
indirger hem de görünme ihtimaline karşı estetik bir görünüm sergiler. Friz
plakalarının arka kısımlarının, gerek görünmemesi, gerekse doğa şartlarına
açık olmaması, bunların astarlanmalarını gerektirmemiştir.
Mimari terrakottaların üretim süreci genel anlamda seramiklerin yapılma
sürecinden çok da farklı değildir. İlk olarak kil ocaktan çıkarılarak, atölyeye
getirilir ve buradaki havuzlarda kilin işlenme süreçleri gerçekleştirilir9. İşlenmeye hazır hale getirilen kil yapılmak istenen formda biçimlendirilir (Mimari
terrakottalara baktığımızda bunların kalıpta şekillendirildiğini görmekteyiz),
daha sonra boyama işlemleri gerçekleştirilir ve en son olarak sağlam olmaları
için fırınlanırlar10. Euromos örnekleri üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda AHD 19 kodlu keklik dizisi bezemeli örneğin arka kısmında kekliğin
gövde hizasında negatif bir çukurluk saptanmıştır. Bu çukurluk olasılıkla pozitif olarak işlenen kalıbın izidir. Plakanın arka kısmında kekliklerin diğer
bölgelerine denk gelen kısımlarda ise herhangi bir çukurluk görülmemiştir.
Bu durum söz konusu plakanın kalıplanmasında iki farklı kalıbın kullanıl9 Ayrıntılı bilgi için bkz. İren 2003.
10 Terrakottaların üretim süreci için bkz. Akkurnaz 2013, 406 vd.
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dığını göstermektedir. Arka kısımlarda pozitif, ön kısımlarda ise negatif kalıpların kullanıldığına işaret etmektedir. Böyle bir uygulamaya gidilmesindeki amaç olasılıkla malzemeden tasarruf etmektir. Diğer mimari terrakotta
örneklerin arka kısımlarında ise herhangi bir çukurluk görülmemiş, hepsinin
düz olukları görülmüştür. Bu durum ise söz konusu bu örneklerin negatif
olarak işlenen kalıplardan üretildiğini göstermektedir. Sonuç olarak, yüksek
kabartma gerektiren örneklerde hem pozitif hem negatif kalıpların kullanıldığı, alçak kabartma kullanılan örneklerde ise sadece negatif kalıpların kullanıldığını rahatlıkla belirtmek mümkündür. Örneklerimizin üretim süreci ile
ilgili vardığımız bir diğer sonuç ise, AHD 19 kodlu keklik dizili plakaya sonradan oluklu bir çörtenin eklenmesidir. Kekliklerden birinin kuyruk hizasına
denk gelecek biçimde alt kısımda 6, 7 cm. çapında alt kısmı korunamamış
bir açıklık söz konusudur. Tam bir daire formunu vermeyen, olasılıkla “U”
biçiminde şekillendirilen ve çörten yuvası olarak da adlandırabileceğimiz bu
açıklığın iç kısmı soluk sarı renkte astarlanmıştır. Plaka kalıplanırken olasılıkla bu kısım boş bırakılmış ve daha sonra ayrıca şekillendirilen oluklu çörten
buraya, kil henüz tam anlamıyla kurumadan birleştirilmiştir11.
Mimari terrakottaların kullanıldıkları çatı sistemlerini tespit etmeye yönelik yaptığımız araştırmalara göre AAA 75 kodlu antefiks parçasının antefiksli
çatı sistemini temsil ettiği, AHD 19 kodlu keklik dizili plaka ile AHD 20 kodlu
lotus bezeli plakanın ise yanal simalı çatı sistemini temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çatı örneklerinin varlığı Hacıbayramlar, Miletos, Koranza ve
yine Euromos’tan bilinmektedir12.
Gerek işlev gerekse dekoratif amaçlı kullanılan mimari terrakottalar üzerinde çeşitli sahnelerin betimlendiği görülmektedir. Söz konusu sahnelerde işlenen konuların ait oldukları yapının işlevi veya önemi ile ilgili veriler sunması
mantık dışı görünmemektedir. Elbette ki dönemin modası dâhilinde bu konuların işlenebileceği de unutulmamalıdır. Tanrılar alayı frizine ait AHD 10 ve
AHD 16 kodlu örneklerin hem kil hem de işlenen sahneler bakımından diğer
11 Oluklu çörtenin plakaya ekleme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akkurnaz 2013, 423
vd.
12 Akkurnaz 2013, 452.
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örneklerden daha farklı bir durum sergiledikleri görülmektedir. Dolayısıyla
bunların diğer örneklerden daha önemli bir yapıya işaret ettiğini belirtmek
mantıklı görünmektedir. Ancak çalışma kapsamında ele aldığımız mimari terrakottaların bothros ve yüzeyde ele geçmeleri nedeniyle bu konuda belirteceğimiz her şey bir varsayımdan öteye geçemeyecektir. Sonuç olarak, çalışmamızı
oluşturan örneklerden yola çıkarak bunların bir tapınağa ait olup olmadıklarını kesin olarak belirtmek mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, Panionion13, Amyzon14, Didyma15, Miletos16, Hacıbayramalar17 ve Euromos’un18 eski
buluntularının dini yapılarla ilişkilendirildikleri de görülmektedir19.
Gerek işlev gerekse estetik kaygıdan dolayı üretilen mimari terrakottalar
basit yapılardan ziyade, kamu yapılarında veya din ile ilişkili yapılarda kullanılıyor olmalıydılar. Bu tür yapıların sayısal azlığından dolayı da sürekli
olarak mimari terrakotta üretimine ihtiyaç duyulmamış olmalıydı. Bu nedenle
Euromos gibi küçük bir yerleşimde kalıcı bir atölyeden bahsetmek şimdilik
pek mümkün görülmemektedir. Olasılıkla mimari terrakottalar sipariş üzerine
veya gezici mimari terrakotta sanatçıları olarak nitelendirebileceğimiz kişiler
tarafından üretilmekteydiler20. Euromos’un daha önce ele geçen mimari terrakottaları üzerinde yapılan incelemeler, bunların Miletos ve Hacıbayramlar
ile ortak özellikler taşıdığını göstermemiştir. Ateşlier, Miletos ve Euromos
malzemesi üzerine yaptığı gözlemlere dayanarak üretimde bir birlikteliğin
söz konusu olduğunu ve iki merkez arasında bir üretim ilişkisi olduğunu
ileri sürmektedir21. Bu üretim ilişkisini ise Miletos’tan Karia’ya gelen gezici
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Lohmann 2007, 577, 586, Fig. 4; Lohmann 2008, 269-270.
Robert 1983, 63, Res. 35.
Akerström 1966, 110-114, Taf. 56-58; Tuchelt 1987, 41, Abb. 2.
Kalabaktepe Artemis Kutsal Alanı’ndan ele geçen örnekler için bkz. Akerström 1966, 103, Abb.
32, Taf. 53. 4, 54.1; Zeytintepe Aphrpdite Oikos Kutsal Alanı’ndan ele geçen örnekler için bkz.
Zimmermann 2007, 634, Taf. 80.5; Graeve 2008, 345, Res. 1-2; Athena Kutsal Alanı’ndan ele geçen
örnekler için bkz. Weickert 1960, 89, 96, Taf. 81. 2; Graeve 2005, 41-44, Abb. 4-10.
Akkurnaz 2013, 491.
Serdaroğlu 1971, 48; Serdaroğlu 1973, 37; Serdaroğlu 1982, 349-350, Abb. 3-4;Ateşlier 2006; Ateşlier 2009; Ateşlier 2011; Ateşlier 2011.
Akkurnaz 2013, Dn. 2314, 2315, 2316, 2317.
Akkurnaz 2013, 436.
Ateşlier 2011, 123.
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bir atölyenin varlığı ile açıklamaktadır22. Malzeme üzerine yaptığımız gözlemler ve Miletos’un Arkaik Dönemdeki gerek küçük buluntu üretimi, gerekse mimari yapı faaliyetleri düşünüldüğünde Ateşlier’in haklı olduğunu
belirtmek yanlış olmasa gerektir. Nitekim Euromos ile Miletos ilişkileri salt
bununla kalmamakta, kült anlamında da bir birliktelik söz konusudur. Lepsynos kültünün Miletos’ta da varlığı bilinmekte ve hatta bu kültün Euromos’a
Miletos’tan geldiği de iddia edilmektedir23. Sonuç olarak Euromos mimari
terrakottalarının Miletos etkisinde üretildiklerini belirtmek mümkündür. 2015
yılında ele geçirilen ve burada değerlendirmeye tabi tuttuğumuz 7 parçanın
benzerlerinin daha önce Euromos’tan ele geçirilen örneklerle paralellik arz ettikleri görülmüştür. Benzer örneklerin M.Ö. 6. Yüzyıl ortalarından başlamak
üzere yüzyılın sonuna kadar tarihlendirildiklerini görmekteyiz24.
Tapınağın Evreleri ve Restitüsyon ile Restorayonuna Yönelik Ön Araştırmalar:
Tapınağın veya kutsal alanın kullanıldığı evrelere ilişkin alanda gerçekleştirilen gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda Arkaik, Hellenistik ve
Roma evrelerine ait buluntu ve mimari yapı ve parçaların varlığı kutsal alanda görülmüştür. Arkaik evreye ilişkin malzemeler, üç adet İon konsol veya
İon pilaster başlık parçası, bir yapının temel düzeyinden itibaren 1 veya 1,5 m
yüksekliğindeki duvarda kullanıldığı düşünülen 200 civarında küçük kesme
mermer blok, mimari terrakottalar ve az sayıda seramik parçasının varlığına
rastlanmıştır25. Hellenistik evreye ilişkin veriler sunak, birkaç adet mimari
parça26, az sayıda yazıt parçası27 ve yine az sayıda seramik parçasından oluşmaktadır. Bunların dışında kutsal alanda yer alan yüzlerce mimari parça ve
iyi korunmuş tapınak Roma evresine aittir28. Sonuç olarak kutsal alandaki kalıntıların yaklaşık %90’ını Roma evresine tarihlemek mümkün görünmektedir. Şimdilik Klasik evreye ilişkin herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İleride
22
23
24
25
26
27

Ateşlier 2009, 157.
Sina 2002, 51.
Ateşlier 2006, 61.
Tapınağın Arkaik evresine ilişkin veriler için bkz. Ateşlier 2009.
Rumscheid 1994, Tafel 46/3,4.
Kutsal alanda ele geçen yazıtlar için bkz. Ashton 2003; Blümel 1996; Voitras 1995; Errington 1993,
1986.
28 Anabolu 1964; Aran 1968; Serdaroğlu 2004.
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alanda yapılacak kazı çalışmalarıyla Klasik evrenin varlığına veya yokluğuna
ilişkin daha kesin verilere ulaşmak mümkün olacaktır.
Roma Dönemi tapınağının restitüsyonunun yapılması ve yapılacak restorasyon çalışmalarına ön hazırlık çalışmaları için tapınağın içinde yer aldığı
temenos alanında yer alan bütün mimari parçaların çizim ve fotoğraf ile belgelenmesine ve yer yer ölçü ile notlar alınarak çalışmalara başlanmıştır (Resim: 11). Öncelikle alandaki tapınağın kesin olarak planının ortaya çıkarılması
ve tapınağın sahip olduğu sütun sayısının belirlenmesi için alandaki sütun
başlıkları ve kaidelerin sayıları ve konumları belirlenmeye çalışılmıştır. 36
adet Korinth başlığına sahip olması gerektiği düşünülen başlıklardan 30 tanesi bulunmuş ancak 6 tanesi bulunamamıştır. Olasılıkla söz konusu başlıklar
tapınağın güneyinde yer alan kazılmamış toprağın altında yer almaktadırlar.
Kaideler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 27 adet kaidenin varlığı
saptanmış ancak 9 adet kaidenin eksik olduğu sonucuna varılmıştır. Numaralandırılan kaide ve başlıkların tamamının fotoğrafları çekilmiş ve çizim
çalışmalarına başlanmıştır. Anta başlıkları üzerine yapılan çalışmalarda ise
opisthodomosda yer alan başlıkların opisthodomos içindeki blokların altında kaldıkları görülmüştür. Ancak pronoasda yer alması gerekenlerin olmadığı görülmüştür. Restitüsyon çalışmalarının hatasız bir biçimde gerçekleşebilmesi
için alanda yer alan yüzlerce bloğun en ince ayrıntısına kadar titiz bir biçimde
incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla alanda bir restoratör, bir mimar ve bir
arkeolog ortak bir çalışma gerçekleştirmekte ve çalışmaların 2016 yılında da
devam ettirilmesi planlanmaktadır. Alanda yapılan ön araştırmalar ışığında,
cella duvarlarına ait bloklar hariç tutulduğunda (cella duvarlarına ait çok az
sayıda blok bulunmaktadır) tapınağın %70 oranında korunduğunu belirtmek
mümkün görünmektedir.
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Plan 1: Euromos kent planı.
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Resim 1: Kazı çalışmalarının sürdürüldüğü sektörler.

Resim 2: Agora güney Stoa I Açması.
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Resim 3: Güney Stoa I Açması’nda kemerli girişe ait olabilecek bloklar.

Resim 4: Güney Stoa I Açması’nda ortaya çıkarılan basit mekân ve sikke.
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Resim 5: Güney Stoa I Açması Anastylosis çalışmaları.
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Resim 6: Altıgen Kule (Foto: Baptiste VERGNAUD).

Resim 7: Altıgen Kule’de ortaya çıkarılan pithos mezar (Foto: Baptiste VERGNAUD).
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Resim 8: Tapınak sondaj çalışmaları.

Resim 9: Agora restitüsyon çalışmaları (Francis PROST).

Resim 10: Kutsal alanda ele geçen mimari terrakottalar.

Resim 11: Tapınak havadan görünüm.
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Arş. Gör. Dr. Gizem KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Yavuz AYDIN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.
Uzm. Dr. M. Beray KÖSEM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Betül FINDIK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Hande BULUT, Düzce Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Düzce/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Eşref ERBİL, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Mardin/TÜRKİYE.
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Kazı çalışmalarına katılan uzman grubu, Prof. Dr. Harun Taşkıran başkanlığında; Doç. Dr. Kadriye Özçelik (Kazı Başkan Yardımcısı), Arş. Gör. Dr.
Gizem Kartal, Arş. Gör. Yavuz Aydın, Yrd. Doç. Dr. Serdar Mayda (İzmir –
Ege Üniversitesi) Arş. Gör. Eşref Erbil, Arş. Gör. Hande Bulut, Arş. Gör. Betül
Fındık, Arkeolog Güngör Özçelik, Arkeolog Murat Özturan ile 19 öğrenciden
oluşmuştur1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık temsilciliği görevi ise,
Antalya Müzesi Müdürlüğü’nden Antropolog Emel Durmuş tarafından gerçekleştirilmiştir2.
II. KAZI ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Her yıl olduğu gibi kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı evi, çevre ve
lojistikle ilgili düzenlemelerimize öncelik verilmiştir. Bu düzenlemeleri kısaca
şöyle sıralayabiliriz:
Kazı evinin ve kazı evi depolarının temizlenmesi
Kazı evi, kazı evi deposu ve çevresinin zararlı haşerelere karşı ilaçlanması
“B” ve “E” gözlerinde 2014 yılı kazı sezonu sonunda kazı alanlarının üzerine kapatılmış olan siyah polyester örtülerin kaldırılması.
Kazı alanı ve çevresinin temizlenerek kazıya hazır hale getirilmesi.

III. “E” GÖZÜ KAZISI
Karain Mağarası E Gözü kazıları, 2015 yılı itibariyle toplam 17 plankarede
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı sezonu boyunca 12 arkeolojik ve 5 jeolojik
seviye kazılmıştır. Bu yıl kazısı gerçekleştirilen plankarelere ait arkeolojik ve
jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları tablo 1’de görülebilir
(Tablo: 1).
1

2

Görkem Cenk Yeşilova, Çiğdem Şahin, Cem Şahiner, Murat Mutlu, Tuğcan Türkeşan Ündemir,
Lütfiye Gamze Hayzaran, Zeynep Baş, Berkay Elmas, Pelin Çakmak, Emin Karagöz, Merve Güven, Damla Duman, Selin Bal, Pınar Perçin, İsmet Berkan Erdem, Eda İnanır, Feyza Çağlar, Elif
Ünal, Gamze Koç. Öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
Sayın Durmuş’a kazı ekibiyle olan uyumu ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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KARAİN E 2015 KAZILAN PlankareLER VE SEVİYE BİLGİLERİ
Plankare

Arkeolojik
Seviye (AH)

Jeolojik Seviye (GH)

Başlangıç

Bitiş

D 16

43

Karışık

- 9.40 m

- 9.50 m

E 16

42,43

III.5-IV.1-IV.2-Karışık

- 9.30 m

- 9.50 m

E 17

42

IV.1 – Karışık

- 9.30 m

- 9.40 m

E 18

42

III.4 – III.5 – IV.1

- 9.30 m

- 9.40 m

E 19

42

III.4

- 9.30 m

- 9.40 m

F 16

42,43

III.5 – IV.1 – IV.2

- 9.30 m

- 9.50 m

F 17

42

III.5 – IV.1

- 9.30 m

- 9.40 m

F 18

42

III.4 – III.5 – IV.1

- 9.30 m

- 9.40 m

F 19

42,43,44,45,
46,47

III.4 – III.5 – IV.1

- 9.30 m

- 9.90 m

G 16

41,42,43

III.5 – IV.1 – IV.2

- 9.20 m

- 9.50 m

G 17

41,42

III.5 – IV.1

- 9.20 m

- 9.40 m

G 18

41,42

III.4 – III.5 – IV.1

- 9.20 m

- 9.40 m

G 19

42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51

III.4 – III.5 – IV.1 –
IV.2 – IV.3

- 9.30 m

-10.30m

H 16

41,42,43

III.5 – IV.1 – IV.2

- 9.20 m

- 9.50 m

H 17

41,42

III.5 – IV.1

- 9.20 m

- 9.40 m

H 18

41,42

IV.1 – IV.2

- 9.20 m

- 9.40 m

H 19

43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52

IV.1 – IV.2 – IV.3

- 9.40 m

-10.40 m

Tablo 1: Karain E, kazılan plankareler ve seviye bilgileri

2015 yılı E Gözü kazılarına, 2014 yılında bırakılan yerden devam edilmiş,
tüm kazı sezonu boyunca ana dolgu üzerinde çalışılmıştır. 2014 yılı kazılarında, bilimsel çalışmaların dışında amaçlanan noktalardan biri de önceki yıllarda oluşan ve sonrasında oluşabilecek tahribatlara karşı ana dolgu üzerinde
bir düzenleme çalışması yapmaktı3. 2015 yılı kazılarında da bu doğrultuda
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ziyaretçilerin mağaranın iç kısımlarına geçmeleri için yapılmış olan köprünün hemen doğusunda kalan ve belli
3

Yalçınkaya ve diğ. 2016: 237.
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oranda tahribata maruz kalmış alanlar kazılarak düzenlenmiş ve içlerinde
barındırdıkları değerli arkeolojik materyal kurtarılmıştır. Ayrıca bu alanda
gerçekleştirilen kazılar sonucu doğu profili ve ana dolgu güneyindeki büyük
profille stratigrafik karşılaştırma yapılabilecek bir kesit oluşturulmuştur. Ana
dolgu üzerinde, kuzeydeki kalsit duvarın dibinde yer alan ve eski dönem kazılarında ana dolgunun doğusuna geçmek için kullanılan geçiş yolu (karışık
alan) ise bu yılki kazılarla birlikte daha da küçülmüş ve bu kısımda gerçek
kültür tabakalarına biraz daha yaklaşılmıştır.
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz karışık alanı saymazsak 2015 yılında E
Gözü’nde toplam 5 farklı jeolojik seviyede çalışılmıştır. Tüm bu seviyeler
Orta Paleolitik dönemin farklı evrelerini temsil etmektedir.
GH III.4 olarak isimlendirilmiş olan jeolojik birim, koyu kahverengi sediman yapısı itibariyle kuru ve yumuşak görünümdedir. Diğer seviyelere göre
daha az sayıda çakıl içermektedir. Daha çok kumlu yapısıyla dikkat çeken
bu jeolojik birim, 2015 yılı kazı çalışmaları boyunca daha çok ana dolgunun
kuzey – kuzeybatısında kalan plankarelerde gözlemlenmiştir.
III.5 jeolojik birimi ise genelde yumuşak ve nemli bir yapıda olmakla birlikte bazı alanlarda kalsitik oluşumların da etkisiyle sertleşme göstermektedir. Sert olan bu kısımların içerisinde bazen siyahımsı renkteki konkresyonlara rastlanmıştır. Bu yapının genelde açık kahverengi, yer yer ise turuncumsu
kahverengi olduğu gözlemlenmiştir.
Kazılar esnasında karşılaşılan bir diğer jeolojik birim ise IV.1 olarak isimlendirilmiştir. Bu birim renk ve yapı olarak III.4 ve III.5 seviyelerinden bariz
bir şekilde farklıdır. Açık krem renkli ve içerisinde sıklıkla siyahımsı renkte
konkresyonlu ve yer yer kalsitli alanları barındıran bir birimdir. Ayrıca çakıl yönünden zengin bir seviyedir. Bu açıdan bakıldığında IV.1 sedimanının
mağara içerisindeki birikimi sürecinde dışarıdan gelen suların çok büyük rol
oynadığını söyleyebiliriz.
IV.2 jeolojik birimi renk ve doku olarak IV.1 birimine çok benzemektedir. En büyük fark IV.2 içerisinde IV.1’de gözlemlenen konkresyonların yer
almamasıdır. Ayrıca IV.2 içerisinde sık sık küçük boyutta kalker döküntüye
rastlanmıştır.
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2015 yılı kazılarında çalışılmış olan son jeolojik seviye ise IV.3 olarak isimlendirilmiştir. Bu seviye eski dönem kazılarında da belirtildiği şekilde şampanya renginde ve yer yer sert yapısıyla dikkat çeken bir seviyedir. Ayrıca üst
seviyelere göre kalker döküntü boyutları artmıştır.
Karain E Gözü içerisinde yer alan dolgular, mağara sedimantolojisi açısından oldukça iyi bir örnek teşkil etmektedir. E Gözü stratigrafisindeki hemen
hemen hiçbir seviye homojen bir yapı sergilememektedir. Bazı jeolojik birimler lokal olmakla birlikte, genelde tek bir jeolojik birim içinde bile farklı oluşumlar ve yapılar dikkat çekmektedir. Ayrıca kazılar esnasında, dolguların
depolanma sonrasında da bir takım etkilerle deformasyon ya da değişimlerin
olduğu görülmüştür. Örneğin depolanma sonrasındaki dönemlerde dolgularda oluşan çatlak ve delikler bu kısımlarda karışıklığa yol açmış ve jeolojik birimlerin ayrımını güçleştirmiştir. Bununla birlikte bu çatlak ve delikler
göçme riskini de arttırmıştır. Kazı esnasında bu risklere karşı çeşitli önlemler
alınmıştır. Ayrıca bazı jeolojik birimler tüm depolanma alanında devamlılık
göstermemektedir. Örnek olarak ana dolgunun bazı kısımlarında III.5, IV.1’in
üzerine otururken bazı kısımlarda ise IV.2’nin üzerinde uzanmakta olduğu
görülmüştür. Mağara kazılarında sıklıkla karşılaşılan bu gibi olgu ve sorunlar, bu alanlarda oldukça titiz bir çalışmanın gerekliliğini bir kez daha ortaya
koymaktadır.

III.1. “E” Gözü Arkeolojik Buluntuları
2015 yılı E Gözü kazılarında en yoğun buluntu grubu ile dikkat çeken jeolojik seviye IV.3’dür. Buluntu topluluğu baskın şekilde charentien parçalarla karakterize edilmektedir. Alt Paleolitik seviyelerin hemen üzerindeki bu
alandan ele geçen buluntular arasında; kalın yongalar üzerine yapılmış kenar
kazıyıcılar (Çizim 2: 1-4; Çizim 3: 3), kalın dişlemeli aletler (Çizim 3: 2), tek bir
örnekle temsil edilen ön kazıyıcı (Çizim 3: 4) ve çeşitli formlarda çekirdekler
yer almaktadır (Çizim 3: 1)4.
4

Yontmataş buluntuların çizimleri Uzm. Dr. Makbule Beray Kösem tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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IV.3’ün hemen üzerinde yer alan IV.2 jeolojik seviyesi ise oldukça az buluntu vermiştir. Bu seviyeden toplamda 4 adet yonga elde edilmiştir.
IV.1 jeolojik seviyesi buluntunun yoğun olduğu diğer bir seviyedir. Buluntular arasında yongalar üzerine yapılmış dişlemeli aletler (Çizim 4: 1,3) ve
kenar kazıyıcılar (Çizim 4:2) dışında çeşitli çekirdekler yer almaktadır. Genellikle şekilsiz radyolarit çekirdeklerin çoğunlukta olduğu bu seviyede bir adet
levallois çekirdek saptanmıştır (Çizim 4: 4). Grubun diğer buluntusu ise bir
adet taş vurgaçdır.
Kazısı gerçekleştirilen jeolojik seviyeler arasında yoğun buluntu grubunun ele geçtiği bir diğer seviye III.5’tir. Çoğunlukla düzeltisiz parçaların ele
geçtiği bu seviye içinde çok özenli işçilik gösteren kenar kazıyıcılar (Çizim
5: 3) ve dişlemeli aletler mevcuttur. Çekirdekler genellikle şekilsiz formlarda
karşımıza çıkmaktadır (Çizim 5: 1,2). Bunların dışında iki adet vurgaç bu buluntu grubunun diğer öğeleri arasında yer almaktadır.
Son olarak, bu yıl gerçekleştirilen kazılarda en üstte yer alan III.4 jeolojik
seviyesinden ise toplamda 16 yongalama ürünü bulunmuştur. Bunlardan 14
tanesi yonga, bir tanesi düzeltili yonga ve bir tanesi de kalın yonga üzerine
yapılmış dişlemeli alettir (Çizim 2: 5).
2015 yılı kazılarında dikkat çeken noktalardan bir tanesi, açmanın bazı
alanlarında yontmataş buluntuların yoğunluk göstermesi olmuştur. Örneğin kuzey-güney yönünde uzanım gösteren 18. ve 19. Plankareler (E, F, G,
H) buluntu yoğunluğu açısından dikkat çekmektedir. Özellikle bu alanlarda
çekirdek, çekirdek parçası, teknolojik parçalar ve vurgaç gibi üretime işaret
eden parçaların arttığı gözlemlenmiştir. Yine bu alandan çok sayıda yonga ve
alet de ele geçmiştir. Bununla birlikte 19. plankarelerde daha fazla arkeolojik
seviyenin kazıldığını da göz ardı etmemek gerekir. Buna rağmen söz konusu
alandan çekirdek ve vurgaç gibi öğelerin ele geçmiş olması, buranın bir işlik
yeri olabileceğini akla getirmektedir. Şüphesiz ki önümüzdeki yıllarda yapılacak olan kazılar bu konuya daha fazla ışık tutacaktır.
III.2. “E” Gözü Faunal Buluntuları
E Gözü 2015 yılı kazılarında her zaman olduğu gibi yontmataş buluntuların dışında çeşitli hayvanlara ait kemik ve diş kalıntıları da ele geçmiştir.
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Bu yıl kazısı gerçekleştirilen alanlar içinde, geçmiş yıllarda da olduğu gibi
en yoğun faunal buluntu veren jeolojik seviye IV. 1 olmuştur. Özellikle iri
memeli hayvan gruplarına ait gergedan, su aygırı ve mağara ayısı gibi fosil
kalıntıların tespit edildiği bu seviyenin 1957 yılında İ. Kılıç Kökten’in fil katı
olarak adlandırdığı5 seviye olduğu düşünülmektedir.
IV.1 buluntularının dışında IV.3’den tespit edilmiş olan çakal ve yaban
domuzu kalıntıları da önemli buluntular olarak dikkat çekmektedir.

IV.“B” GÖZÜ KAZISI
Karain Mağarası B Gözü kazıları 2015 yılı kazı sezonunda F 10, G 10, G
11, H 10, H 11, H 12, H 13, H 14, I 10, I 11, I 12, I 13, J 11, J 12, K 12, K 13 ve
K 14 olmak üzere 17 ayrı plankarede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 6). İki farklı
jeolojik seviye (P.I.1-P.I.2) içerisinde gerçekleştirilen 2015 yılı B Gözü kazılarında toplamda 35 arkeolojik seviye kaldırılmıştır. Adı geçen plankarelere ait
arkeolojik ve jeolojik seviyeler Tablo 2’de gösterilmiştir (Tablo: 2).
Bu yıl kazılan seviyelerin tamamı Pleistosen dönemlere ait olup, kazısı yapılan jeolojik seviyeler P.I.1 ve P.I.2 olarak isimlendirilir. Mevcut kazı alanı
katlaşımının eğimi kuzey-batı yönünde olduğundan, kazı alanındaki karelerde Pleistosen seviyeler farklı kodlarda bulunmaktadır. Bu nedenle başlangıçta K karelerinde doğu-batı yönünden ilerleyen kazı çalışmaları, kazı alanının
güney bölümünde yer alan F, G, H ve I plankarelerinde kuzey-güney yönünde devam etmiştir. Kazılar sırasında bir arkeolojik seviyenin kazısı tamamlandığında, plankarelerin kuzeyinde bulunan diğer plankarelerde yine bir
arkeolojik seviye kazılmak suretiyle kazı çalışmalarına sistemli bir biçimde
devam edilmiştir.

5

Kökten, 1957: 47.
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KARAİN B 2015 KAZILAN PlankareLER
Plankare

Arkeolojik
Seviye

Jeolojik
Seviye

Başlangıç Kotu (m)

Bitiş Kotu
(m)

F 10

18

P.I.2

-3.90

-4.00

G 10

16,17,18,19

P.I.2

-3.70

-4.10

G 11

16,17,18,19

P.I.2

-3.70

-4.10

H 10

17,18,19

P.I.2

-3.80

-4.10

H 11

17,18,19

P.I.2

-3.80

-4.10

H 12

18,19

P.I.2

-3.90

-4.10

H 13

19

P.I.2

-4.00

-4.10

H 14

19

P.I.2

-4.00

-4.10

I 10

17,18,19

P.I.2

-3.80

-4.10

I 11

17,18,19

P.I.2

-3.80

-4.10

I 12

18,19

P.I.2

-3.90

-4.10

I 13

19

P.I.2

-4.00

-4.10

J 11

19

P.I.2

-4.00

-4.10

J 12

19

P.I.2

-4.00

-4.10

K 12

19,20

P.I.1

-4.00

-4.20

K 13

19,20

P.I.1

-4.00

-4.20

K 14

20

P I.1

-4.10

-4.20

Tablo. 2: Karain B, kazılan plankareler ve seviye bilgileri

2014 yılı B Gözü kazı çalışmaları sonunda K plankareleri dışında tüm
plankarelerde P.I.2 jeolojik seviyesine ulaşılmıştı6. 2015 yılında K plankarelerinde P.I.1 jeolojik seviyesi ile kazı başlatılırken, kazının ilerleyen aşamalarında 20. arkeolojik seviye içerisinde K plankarelerinin tamamında Pleistosen
katlaşımın 2. jeolojik seviyesi olan P.I.2’ye ulaşılmış olup tüm kazı alanında
P.I.2 jeolojik seviyesi açığa çıkartılmıştır. Bu yıl G 10, G 11, H 10, H 11, H 12,
I 10, I 11, I 12, L 11 ve J 12 plankarelerinde 19. arkeolojik seviyede; Pleistosen
katlaşımın 3. jeolojik seviyesi olan P.I.3’e ulaşılmış ve kazılara ara verilmiştir.
6

Yalçınkaya ve diğ. 2016: 240.
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Bununla birlikte H 13-14, I 13-14, J 13-14 plankarelerinde ise 19. arkeolojik
seviye içerisinde halen P.I.2 jeolojik seviyesi devam etmektedir. Tüm kazı alanında düz bir alan elde edilmiş olup aynı arkeolojik seviyelerde farklı jeolojik
seviyeler devam etmektedir. Dolayısıyla yukarıda bahsetmiş olduğumuz katlaşım eğimi, bu şekilde kendini göstermektedir.

IV.1. “B” Gözü Arkeolojik Buluntuları
Zengin buluntu topluluğu ile karşımıza çıkan P.I.2 jeolojik seviyesi Epi-paleolitik Dönemle karakterize edilir. Ele geçen buluntular arasında ön kazıyıcılar geniş bir çeşitlilik sergilemektedir. Dilgi ucunda ön kazıyıcılar (Çizim 7:15), boyutsal farklılıklar göstermektedir. Bu formlar arasında yer alan ince ve
nispeten uzun olanların bir kısmı muhtemelen kullanım sırasında kırıldıkları
için sadece alın kısımları ele geçmiştir. Yonga üzerine ön kazıyıcılar (Çizim
7: 6-11) ise kalın ya da ince düzenlenmiş alın biçimleriyle göze çarpmaktadır.
Dilgi taşımalıklar üzerine yapılan aletler arasında dişlemeliler (Çizim 8: 1-6),
düzeltili dilgiler ve sırtlı iri dilgiler (Çizim 8: 7-9 ) dikkat çekmektedir. İnce
dilgicikler üzerine yapılan mikro gravette uçlar (Çizim 9: 1-6) ustalık isteyen
bir özenle biçimlendirilmişlerdir. Geometrik olmayan mikrolitler arasında
sırtlı dilgicikler baskın karakterlerdir (Çizim 9: 7-8). Burgu delicilerin (Çizim
9: 9-10) yanı sıra mikro taş delgiler (Çizim 9: 11-12) dönemin diğer buluntuları arasında yer almaktadır. İkili aletler grubu içinde sınıflandırabileceğimiz
ön kazıyıcı-taş kalem (Çizim 9: 13) koleksiyonun en güzel örneklerinden biri
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu jeolojik seviyenin önemli buluntuları arasında
yer alan ve piéce esquillée (Çizim 11: 4-6) olarak adlandırılan aracı aletlerin
özellikle kemik işçiliğinde kullanıldığı bilinmektedir.
P.I.2 jeolojik seviyesinde, yongalama işleminin mağara içinde gerçekleştirildiğini gösteren dönümlü ve tepeli parçalar, çekirdek tablası (Çizim 11:
2), kavisli dilgi (Çizim 11: 1), kısmi çekirdek kenarlı kavisli dilgi (Çizim 11:
7), çekirdek yüzeyini yenileme yongası (Çizim 11: 3) gibi teknolojik parçalar mevcuttur. Çekirdek olarak kullanılmak üzere genellikle yassı radyolarit
bloklar seçilmiştir. Prizmatik formda olan çift ya da tek kutuplu dilgi-dilgicik
çekirdekleri yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır (Çizim 10: 1, 3, 5). Çapraz

529

kutuplu dilgi ve dilgicik çekirdekleri de (Çizim 10: 2, 4) taşımalık üretimi için
kullanılmışlardır. Yontmataş endüstri grubu içinde ayrıca vurgaçların da varlığı görülmektedir.
P.I.2’nin diğer buluntuları arasında bızlar, kabuk soyucular, iğne parçaları
gibi kemik alet endüstrisine ait öğeler de mevcuttur. Çeşitli hammaddelerden
üretilmiş farklı boyutlardaki boncuk tanelerinin varlığı kültürel zenginliği
sergiler niteliktedir. Diğer yandan ele geçirilen öğütme taşlarına ait parçalar
da dönemin vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadırlar.
P.I.1 jeolojik seviyesi buluntuları daha az sayıdadır. Ön kazıyıcılar yine çeşitlilikleri ile dikkat çekicidirler. Bunlar arasında kalın omurgalı (Çizim 12: 3,
4), yine kalın çıkmalı omurgalı (Çizim 12: 1) tiplerin yanı sıra dilgi ucunda atipik ön kazıyıcılar (Çizim 12: 2) ve yonga üzerine küçük ön kazıyıcılar (Çizim
12: 5-6) da bulunmaktadır. Dişlemeli aletler (Çizim 12: 7), düzeltili dilgiler ve
az sayıdaki geometrik olmayan mikrolitler ele geçen diğer alet grupları içinde
yer almaktadırlar. Çekirdekler ve yongalama artıklarına ait örnekler yongalamanın yerinde gerçekleştiğini gösterir özelliktedir.
IV.2. B Gözü Fauna Kalıntıları
Zengin fauna kalıntılarına sahip olan B Gözü dolgularında koyun ve keçi
gibi memeli hayvanlara ait çok sayıda diş, kemik ve boynuz örnekleri vardır.
Bu örnekler insanların beslenme amacıyla bu türleri daha çok tercih ettiklerini
gösterir niteliktedir. Kazı alanından yaban kedisi ve panter gibi etçil hayvanlara ait kemik ve diş kalıntıları da ele geçmiştir. Elenen toprağın ayıklanması
sonucu tespit edilen mikrofaunal buluntular, yumuşakça kabukları, tohumlar
gibi ekonomiyi ilgilendiren unsurlar da toplanmıştır. M.Ö. 20.500 ile M.Ö.
16.400 arasında değişen tarihlere yaşlandırılan buluntular son buzul çağının
arkeolojik belgeleri niteliğindedir. Özellikle P.I.2 makroskobik açıdan kemik
buluntu zenginliği ile ifade edilebilir.
V. ARKEOMETRİ VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Karain Müzesi ve çevresinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından
dolayı normalde bu alana kurulan geçici laboratuvar, bu yıl kazı evinin önüne
taşınmıştır. Kazıdan çıkarılan tüm sedimanlar su altında elenmiş ve içlerinde
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tespit edilen arkeolojik ve faunal buluntular ayrılmıştır. İnce ve orta elekler
içindeki sedimanlar ise kurutulduktan sonra incelenerek, içlerindeki mikrofauna, tohum, molüsk, mikro taş kıymıkları ve minik boncuklar tabakalarına ait
buluntuların içine yerleştirilmek üzere ayrılmışlardır. Karain B Gözü’ne ait
sedimanlar, yüzdürme yöntemine tabi tutulmuş ve içerdikleri karbon örnekleri tarihlendirmede kullanılmak üzere toplanmıştır. Arkeolojik ya da faunal
buluntular üzerine yapışmış olan sertleşmiş toprak topakları mekânik dişçi
aletleri ile temizlenmiştir. Ele geçen eserlerin teknik çizimleri gerçekleştirilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir.

VI. KAZI SONRASI ÇALIŞMALARI
Açmalara ait alanlar temizlendikten sonra fotoğraflanmış ve bir sonraki
sezon yeniden açılmak üzere siyah naylonlarla kapatılmıştır. Kazıdan ele
geçen, laboratuvarda temizliği yapılan ve markajı tamamlanan her buluntu
poşetlenmiş ve kazı evi deposuna yerleştirilmiştir. Kazı evi deposu yeniden
düzenlenmiştir. Kazı evi eser deposu gerekli tüm önlemler alındıktan ve içine
konması gerekenler yerleştirildikten sonra Antalya Müzesi yetkilileri, Bakanlık Temsilcisi ve tarafımızdan mühürlenerek kilitlenmiştir.

VII. SONUÇ
2015 yılı Karain kazıları daha önceki yıllarda olduğu gibi E ve B gözlerinde
jeolojik ve arkeolojik seviyeler takip edilerek gerçekleştirilmiş, stratigrafik bir
düzen içerisinde Paleolitik dönemin farklı kültürel evrelerine ulaşılmıştır.
E Gözü’nde kazılan 5 jeolojik seviye Orta Paleolitik dönemin erken evrelerini işaret etmektedir. Charentien teknolojiye ait özellikle kenar kazıyıcı,
kalın dişlemeli parçalar ve çeşitli formdaki çekirdeklerden oluşan bir buluntu
grubu oldukça karakteristiktir. Yongalama işleminin mağara içerisinde gerçekleştiğinin göstergesi olan yongalama artıkları ve vurgaçlar da yontmataş
endüstri grubunda yer almaktadır. Yontmataş endüstriye, çoğu oldukça bozulmuş bir şekilde ele geçen ve iskelet sisteminin farklı kısımlarına ait olan
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faunal kalıntılar eşlik etmektedir. İnsanların avlanma faaliyetleri ve diyetleri hakkında da bizleri bilgilendirecek olan bu faunal kalıntılar üzerinde uzmanlarınca yapılmakta olan detaylı incelemeler devam etmektedir. Zengin
bir çeşitlilik gösteren E Gözü yontmataş ve faunal buluntuları daha önceki
yıllarda yapılmış kazılara ait sonuçları da tamamen destekleyici bir görüntü
oluşturmaktadır.
2015 Karain B Gözü kazıları ile geniş bir alanda Epi-paleolitik seviyeleri izlemek mümkün olmuştur. Özellikle, çekirdeklerin de içinde bulunduğu
teknolojik parçaların zenginliğiyle dikkat çeken bir yontmataş endüstri grubu
söz konusudur. Hatta bu teknolojik parçalarla P.I.2 jeolojik seviyesi genelinde
bir tümleme çalışması denemesi yapılmış ve başarılı olunmuştur. Bu deneyimden sonra en azından P.I.2 jeolojik seviyesini kapsayan daha uzun soluklu
bir çalışma ile bir hammaddeden alet üretimine dek geçen aşamaları tümüyle
tespit edebilmek oldukça mümkün görünmektedir. Bu durum ise Karain için
bir ilki oluşturacak ve ilgili olduğu dönemin teknolojik yapısıyla ilgili birçok
soru işaretini giderecektir.
P.I.2 jeolojik seviyesine ait bazı arkeolojik seviyelerde teknolojik parçalarla
kıyaslandığında makro ve mikro gruplar içinde incelediğimiz aletlerin oranlarının oldukça düşük oldukları da görülmektedir.
B Gözü P.I.2 jeolojik seviyesi genelinde en dikkat çekici özellik aşırı yoğunlukta olan hayvan kemik kalıntılarıdır. Özellikle koyun ve keçilere ait
olan bu kemiklerle söz konusu hayvanların neredeyse tüm iskelet sistemini
tamamlamak mümkündür. Boynuzlar da çok yoğundur. Omurlara ait parçalar tam ele geçerken uzun kemiklerin çoğunluğunun kırık olması bir ilik tüketimini akla getirmektedir. Esasen kemik kalıntılarının, söz konusu zamansal
süreçte ve çok kalabalık bir grubun barınması için elverişli olmayan sınırlı bir
mekânda yaşamış olan insan grubu için beslenme ihtiyacını aşan bir yoğunlukta olduğu da düşünülmektedir. Bu durumda ise akla, ritüel bir amaçla mı
bu hayvanlar burada öldürüldüler sorusu takılmaktadır. Elbette ki kemikler
üzerinde uzmanlarınca yapılacak analizler bu soruya en bilimsel cevabın verilmesini sağlayacaktır.
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Yüz binlerce yıl süresince sırasıyla Homo neandertal ve Homo sapiens insanının yaşamına tanıklık ettiği kesin olan, fosil kalıntılarına rastlamasak da Homo
erectus insanının da iskan ettiğini düşündüğümüz Karain’de gün ışığına çıkmayı bekleyen daha çok buluntu ve bu buluntuların incelenmesiyle cevaplanacak daha çok soru bulunduğu bir gerçektir.
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Çizim 1: Karain E Gözü kazılan plankareler.

Çizim 2: Karain E Gözü yontmataş buluntular.
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Çizim 3: Karain E Gözü yontmataş buluntular.

Çizim 4: Karain E Gözü yontmataş buluntular
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Çizim 5: Karain E Gözü yontmataş buluntular.

Çizim 6: Karain B Gözü kazılan plankareler.
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Çizim 7: Karain B Gözü yontmataş buluntular.

Çizim 8: Karain B Gözü yontmataş buluntular.

Çizim 9: Karain B Gözü yontmataş buluntular.

Çizim 10. Karain B Gözü yontmataş buluntular.
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Çizim 11: Karain B Gözü yontmataş buluntular.

Çizim 12: Karain B Gözü yontmataş buluntular.
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TAYINAT HÖYÜK KAZILARI, 2015
Timothy P. HARRISON*
Elif DENEL
Stephen BATIUK
GİRİŞ
Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP), 2015 yılında, Tell Tayinat’ta 1 Haziran
ile 31 Temmuz tarihleri arasında sürdürdüğü on birinci kazı sezonunu tamamlamıştır. Arazi çalışmalarını, 14 Eylül ve 20 Kasım 2015 tarihleri arasında
yapılan iki aylık bir laboratuvar, analiz ve araştırma çalışmaları izlemiş ve
bu süreç içerisinde 2015 sezonuna ilişkin rapor ve konferans sunumları hazırlanmıştır.
Araştırmanın 2015 kıdemli ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Direktörü), Dr. Elif Denel (Asistan Direktör ve Alan 7 Sorumlusu), Dr. Stephen
Batiuk (Kıdemli Saha Arkeoloğu), Dr. Lynn Welton (Alan 1 Sorumlusu), Dr.
James Osborne (Aşağı Şehir Yüzey Araştırması Sorumlusu), Dr. Mark Weeden (Epigraf), Doğa Karakaya (Paleobotani Uzmanı) ve Dr. Fiona Haughhey (Buluntu Ressamı ve Arşivci)’den oluşmaktadır. Ayrıca projeye, Boğaziçi
Üniversitesi, Bryn Mawr Üniversitesi, Brown Üniversitesi, Koç Üniversitesi,
Mustafa Kemal Üniversitesi, Los Angeles California Üniversitesi (UCLA) ve
Toronto Üniversitesi’nden dokuz arkeoloji öğrencisi katılmıştır. Sayın Nesrin
Demirhan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü adına temsilci olarak kazılara katılmıştır.
2015 sezonu Tell Tayinat arazi çalışmasının hedefleri: (1) Alan 1 ve 7’de
(Resim: 1), önemli stratigrafik soruları cevaplamak amacıyla ve TAP dahi*

Prof. Dr. Timothy P. HARRISON, Department of Near & Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, 4 Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1, CANADA.
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linde yürütülen Tabaka 2 (2011-2015) araştırmalarının bir parçası olarak ve
Tabaka 3’te (2016-2010) yapılması planlanan büyük ölçekli arkeolojik çalışmalara hazırlık olarak kazı çalışmaları yürütmek; (2) aşağı şehir yerleşim alanında sistematik bir yüzey araştırması yapmak; (3) arkeolojik park projesi kapsamında, Geç Hitit saraylarının bulunduğu alanda, özellikle de Alan 1’deki
Tapınak II yapısına ait anıtsal kerpiç mimarinin konservasyon çalışmalarına
“yumuşak kaplama” yöntemi uygulanarak devam etmek; (4) ve Alan 1, 5 ve
7’den daha önceki sezonlarda çıkartılmış olan eserlerin analizlerinin yapılmasına devam etmektir.

ALAN 1 KAZILARI
L. WELTON
G4.55 ve G4.56 Açmaları
Ö. DEMİRCİ
L. WELTON
G4.55 ve G4.56 (Resim: 1-2) açmalarında yapılan kazı çalışmalarındaki ana
amaç, açmalar üzerine koruma amaçlı yerleştirilmiş olan jeotekstilin altında,
2012 ve 2015 yılları arasındaki kazı yapılmayan zaman içerisinde oluşan ve bu
açmaların kuzey açma duvarı boyunca görülen çökmelerin temzilenmesini de
içermiştir. Özellikle G4.55 açmasının kuzeyinde olmak üzere önemli miktarda açma duvarı çöküntüsü oluştuğu görülmüştür. Erken Tunç seviyelerine
(Alan Evresi 7-8) ait ve açma duvarının taban kısmında bulunan görece daha
yumuşak ve küllü malzemenin çöküntüsü ile birlikte Demir I seviyelerine
ait ve neredeyse hiç zarar görmemiş malzemenin bulunduğu geniş alanların
büyük olasılıkla alttaki yumuşak malzemenin çökmesine bağlı olarak daha
geniş kapsamlı bir çöküntü olduğu görülmüştür. Çöküntünün yaşandığı bu
açma duvarının kesilmesi ve temizlenmesi için oldukça büyük bir çaba gösterilmiştir. Bu yapılan çalışmalar, iki açmanın da kuzey kesitinin sabitlenmesini
sağlarken, Erken Tunç ve Demir Çağı tabakalarına ait önemli ve detaylı bilgi
elde edilmesine de neden olmuştur.
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G4.55 açmasında bulunan ve Erken Tunç Çağına (özellikle Alan Evresi 8b;
Resim: 2) tarihlenen bir seri duvar kesiti, yapım sıralarının daha iyi anlaşılması amacıyla kesilmiştir. Ayrıca, bu alanda daha önceki kazı sezonlarında
ortaya çıkartılmış olan büyük mimari yapıya bağlı olarak ortaya çıkan önemli
stratigrafik soruların cevaplanması da amaçlanmıştır. Bu alanda yapılan kesim ve temizlik çalışmaları sırasında stratigrafik olarak daha erken bir seviyeye ait olduğu anlaşılan duvarlar ortaya çıkartılmıştır. Ortaya çıkartılan bu
duvar yapıların Alan 1’de şimdiye kadar bulunan en erken mimari evreye ait
olduklarının anlaşılmalarından dolayı ve büyük olasılıkla Erken Tunç IVA
(Amuq I) ya da Erken Tunç IVB’nin (Amuq J) erken dönemlerine tarihlenmelerinden dolayı geçici olarak ait oldukları Alan Evresi 9 olarak adlandırılmış
bulunmaktadır.

G4.66 Açması
T. SPURRIER
Z. MUTLU
G4.66 açmasında 2012 kazı sezonunda tamamlanan kazılar, açmanın batısındaki üçte birlik alanda Erken Tunç Çağı seviyelerine kadar inildiğini
(Resim: 2), fakat açmanın doğu tarafında büyük oranda Demir I çökeltisinin
halen var olduğunu göstermiştir. G4.66 açmasının doğu kısmında yapılan incelemeler bu alanda benzer bir durumun söz konusu olduğunu göstermiştir.
Açmanın batı kısmında ortaya çıkartılan ve Erken Tunç Çağına tarihlenen
büyük bir yapıya ait duvar kalıntılarının daha üst seviyelere kadar korunagelmiş olduğu ve bu durumun tam tersi olarak, açmanın doğusunda bulunan üçte ikilik alanda Demir I tabakalarının daha derin seviyelere kadar indiği görülmüştür. G4.66 açmasında, daha derin seviyelerde bulunan Demir
I tabakalarının bu açmada bulunan en erken Demir I tabakaları (Alan Evresi
6c) olduğu anlaşılmıştır. Fakat oldukça şaşırtıcı bir şekilde, G4.66 açmasının
doğu kısmında 2015 kazı sezonunda yapılan kazı çalışmaları, zarar görmemiş
Erken Tunç Çağı tabakalarına tahmin edilenden çok daha çabuk bir şekilde
ulaşılması ile sonuçlanmıştır. 2015 kazı sezonunda G4.66 açmasında yürü-
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tülen kazılar, burada bulunan ve Demir I’e tarihlenen seramiğin büyük bir
çoğunluğunun Alan Evresi 6b malzemesi ile yakından benzerlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Kazılar ayrıca G4.56 açmasında bulunan, Alan Evresi
6c’ye tarihlenen malzeme ile karşılaştırılabilecek fazla temiz olmayan çöküntünün varlığını göstermiştir. Kazı sezonunun sonuna gelindiğinde açmanın
tamamında Erken Tunç Çağı tabakalarına ulaşılmış olup, birçok duvarın ana
hatlarına ait çizgiler görünür hale gelmiştir (Resim: 2).
ALAN 7 KAZILARI
Ö. DEMİRCİ
E. DENEL
G4.58 Açması
D. JOBLONKAY
E. KÜNEFECİ
Alan 7 (Resim: 1 and 3), özellikle de G4.58 açması için 2015 kazı sezonunun
ana amacını önceki kazı sezonlarında bulunan heykellerin bulunduğu arkeolojik alanları ve seviyeleri daha iyi anlayabilmek oluşturmuştur. Araştırmalar
öncelikli olarak aslan heykelinin, Suppiluliuma heykelinin ve kanatlı boğa ve
sfenksli sütun kaidesinin bulunduğu alan olan açmanın kuzey kısmına odaklanmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında, bu alandaki stratigrafik tabakalaşmayı
daha anlaşılır bir hale getiren bir seri seramik ve çakıl taşı döşeli tabanlar
bulunmuştur. Ayrıca açmanın en kuzeyinde, büyük bir kısmı kuzey açma duvarının içinde kalan oldukça büyük kerpiç bir duvar ortaya çıkartılmıştır. Bu
kerpiç duvarın kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanmakta olduğu, G4.58 ve
G4.59 açmaları boyunca devam ettiği ve anıtsal heykellerin bulunduğu güneydeki alanın hemen kuzeyinde olduğu görülmüştür.
Açmanın batı kısmında bulunan, öncelikle kapı yapısının bir kanadını
oluşturduğu sanılan, dizili taşlardan oluşturulmuş kalıntının batısında yapılan kazılar işlenmiş bazalt parçaları ortaya çıkartmıştır. Bu tabakaların alt
seviyelerinde, oldukça iyi işlenmiş bir insan elinin yanı sıra tam ne oldukları
henüz anlaşılmamış bazalt heykel parçaları bulunmuştur. Bu alandaki heykellerin birden fazla stratigrafik seviyede bulundukları anlaşılmaktadır.
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G4.59 Açması
M. MOORE
G. TÜRKÖZ
G4.58 açmasının doğusunda bulunan G4.59’da yürütülen kazı çalışmaları,
Tapınak XVI’nın güneyinde bulunan alanın, özellikle G4.58 açmasında bulunan anıtsal heykellerin etrafındaki alanı ve strarigrafiyi daha iyi anlamak
amacıyla başlatılmıştır. Açma, tam 9x9 metrelik alanı kapsayacak şekilde değil de, G4.58 ve G4.59 açmaları arasındaki açma duvarı boyunca, G4.58’in en
doğusunda kalan 2 metrelik alanı içerecek şekilde, kuzey-güney uzantısında
9 m., doğu-batı uzantısında ise 3 m. genişliğinde bir açma oluşturacak şekilde
açılmıştır. Bu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucu yaklaşık olarak 10-12
cm. genişliğinde uzun ince bir yapıya sahip ve kuzeyden güney açma duvarına kadar uzanan bir taş döşeme ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3).
Bu taş döşeme, açmanın en güney ucunda batıya doğru genişleyen, fakat stratigrafik açıdan daha geç bir tarihe ait olması muhtemel, ve dolayısıyla kuzey-güney doğrultusunda uzanan bu taş döşemeyi kesen, daha büyük
taşlardan yapılmış başka bir döşeme ile kesişmektedir. Bu taş döşemelerin
kullanım amaçları tam olarak bilinmemektedir. Kuzey-güney doğrultusunda
uzanan taş döşemenin doğusunda yapılan kazılar sert bir şekilde sıkıştırılmış
ve içinde nari grupları olan, tabana yatay seramik parçaları içeren topraktan
bir yüzey ortaya çıkarmıştır. Bu toprak yüzeyin kazılan alanın dışına, doğuya
doğru devam ettiği görülmüştür.

G4.68 Açması
Ö. DEMİRCİ
G4.68 açmasındaki kazılar önceki kazılarda belirlenen amaçlara göre devam etmiş, fakat öncelikli olarak açma duvarlarının kaldırılmasına odaklanmıştır. Buna ek olarak, 2012 kazı sezonunda açmanın doğusu boyunca açılan
sondaj, bu alanda bulunan taş döşemenin devamını bulmak amacıyla batıya
doğru genişletilmiştir (Resim: 3). Bu çalışmaların sonucunda G4.58 açmasın-
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da ve G4.59 açmasının kuzeyinde bulunan ve aynı döneme ait olduğu düşünülen döşemeleri G4.68 açmasındaki bu taş döşeme ile bağlayan kısım ortaya
çıkartılmıştır. Fakat bu döşemenin batıya doğru ilerlemediği görülmüştür.
Kuzey-güney doğrultusunda uzandığı anlaşılan bu döşemenin en güney sınırı ortaya çıkartılmıştır. Ortaya çıkartılan ve döşemenin güney sınırını oluşturan alanın bu döşemenin kullanımına bağlı olarak nasıl bir bilgi sunduğunu
kazı çalışmalarının sonuna kadar anlamak mümkün olmamıştır. Ne yazık ki
bu sondaj açmasının batı ucunun muhtemelen Klasik ya da Ortaçağ gibi daha
geç dönemlerde, alanda bir zamanlar bulunan ve Demir Çağına ait yapılarda kullanılmış taşların yerlerinden sökülerek çıkartılması şeklinde bir hasara
uğradığı görülmüştür.

AŞAĞI ŞEHİR YÜZEY ARAŞTIRMASI
J. OSBORNE
Aşağı şehirde 2014 sezonunda başlatılan geniş kapsamlı sistematik yüzey
araştırmasına 2015 kazı sezonunda da devam edilmiştir (Resim: 1). Bu yüzey
araştırmasının amacı, Tayinat’ta bulunan aşağı şehirin sınırlarını belirlemek
ve Demir Çağı (M.Ö. 1. yüzyılın başları) boyunca Tayinat’ın ana yerleşim ve
endüstriyel alanları olarak kullanıldığı tahmin edilen bu alanın yerleşim tarihini anlayabilmek ve bunların yanı sıra, alanda gerçekleştirilmiş ana aktiviteleri ortaya çıkarmak olmuştur. Bu aktiviteleri belgelemek için bulunan yüzey kalıntılarına ait sistematik bir yüzey araştırması gerekli görüşmüştür. Bu
yüzey buluntularının sistematik bir şekilde incelenmesi ile elde edilecek bilgi
birçok belirli katogoriye ayrılmaktadır: (1) Yüzey buluntularına dayanarak
aşağı şehirin tam olarak sınırlarının anlaşılması; (2) seramik sayısı ve ağırlığına dayanarak ve dağılımlarına bakarak yerleşimin hangi alanlarda yoğun
hangi alanlarda seyrek olduğunun anlaşılması ve (3) seramik tipolojisine ve
şehrin değişik kısımlarında bulunan diğer objelere dayanarak aşağı şehirin
tamamında ya da ona komşu olan alanlarda alan kullanımı arasındaki farklar.
Aşağı şehirin yüzeyinde bulunan eserlerin dağılımını daha iyi anlamak
için bu alan 10 x10 metrelik, birbirleri arasındaki mesafe hektar başına 20
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veya 25 metre olan unitelere bölünmüştür. Bu yöntem, uydu görüntüsüne
dayanarak kabaca 16 hektarlık olduğu düşünülen Tayinat aşağı yerleşiminin
yaklaşık olarak 400 uniteye bölündüğünü göstermektedir. Höyük alanının
doğusunda bulunan 238 ünite 2015 kazı sezonunda ziyaret edilmiştir (Resim:
4). Yüzey araştırması yaklaşık on dört günü kapsayan bir arazi çalışması sürecinde tamamlanmıştır. Bu ünitelerde yapılan çalışmalarda 17973 adet seramik
parçası kaydedilmiştir. Bu malzeme Tayinat’ın etrafındaki yerleşim alanının
büyüklüğünün ve yerleşim yoğunluğunun anlaşılmasında kullanılabilinir
(Resim: 5). Görülen bütün seramiklerden 5148 tanesi profil veren seramik
parçası olup, Tayinat Demir Çağı seramik tipolojisine dayanarak tarihlenebilmektedir. Bu bilgi aşağı şehirdeki değişik aktivite alanlarını belirleyici niteliktedir. Yüzey araştırması süresince aşağı şehirin domestik bir yapısı olduğunu
kanıtlar nitelikte bazalt öğütme taşları ve el değirmenleri ile seramik ağırlıklar da içeren 212 adet obje kaydedilmiştir.

MİMARİ KERPİÇ KONSERVASYON PROGRAMI
S. BATIUK
Daha önceki Tayinat kazı raporlarında da belirtildiği gibi, Tayinat höyük
üzerinde bulunan Tapınak Alanı’na ait anıtsal kerpiç mimari üzerinde son iki
yıldır tarafımızdan uygulanmakta olan konservasyon programı kapsamında
rehber niteliği taşıyan ve iyileştirme stratejisi içeren değerlendirme 2012 yılında yapılmış bulunmaktadır. 2012 ve 2013 yıllarında yürütülen ilk temizlik çalışmalarının ardından Tayinat Tapınakları’nın (Bina II ve XVI) konservasyon
ve sağlamlaştırma çalışmaları 2014 yılında başlatılmış ve 2015 yılı boyunca da
devam etmiştir. 2012 yılı değerlendirmeleri kapsamında yapılan analizlerin
sonucunda “yumuşak kaplama” olarak adlandırılan bir yöntem kullanılması
kararı alınmıştı. Bina mimarisinin yeniden inşa edilmesinden farklı bir yöntem içeren metot, kazılarla ortaya çıkartılan mimari kalıntıların etrafına daha
sonra geri dönüşümü olacak şekilde bir kerpiç “kabuk” niteliğinde yapılanma içermektedir. Kerpiç “kabuk” niteliğindeki duvarların arasındaki boşluk
toprakla doldurularak kalıntılar korumaya alınmaktadır. Yumuşak kaplama
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yöntemi antik binanın orijinal şeklini ziyaretçilerin görmesi için korurken, var
olan arkeolojik kalıntıları temelde geri gömerek koruma altına almaktadır.
Kalıtıların üzerine serilen bir kat jeotekstil, arkeolojik kalıntıları araya doldurulan topraktan ve kerpiç kabuktan ayırarak koruma altına alınmasını sağlamaktadır. Bu çalışmalar 2014 yılında Tapınak XVI için tamamlanmış olup,
2015 yılındaki çalışmalar da daha büyük ve daha kapsamlı bir yapı olan Bina
(Tapınak) II’ye kaydırılmıştır.
Tayinay Arkeoloji Projesi (TAP), 1930’larda Chicago Üniversitesi Yakın
Doğu Enstitüsü (Oriental Institute) tarafından kazılmış olan Bina II’ye ait
kuzey duvarını 2004 ve 2005 kazı sezonlarında Alan 1 araştırmalarının bir
parçası olarak yürütülen çalışmalarda yeniden ortaya çıkarmıştır (Resim: 1
ve 6). Dikey olarak höyüğün taban seviyesinden beş metreden fazla aşağıda
bulunan ve Bina II’nin kuzey duvarının güney yüzünü alttan destekleyen alanın kuzey kesitinin büyük ölçüde açığa çıkartılmış olması ve bu bölgenin üst
seviyelerinin koruma altına alınması benzersiz zorluklarla ortaya koymuştur.
Kazı yapılmayan sezonlarda jeotekstil ile kaplanmış olmasına rağmen, bu kuzey kesit yıllık kış yağmurlarından etkilenmiş ve bunun sonucu olarak da bu
kesitin korunmaya alınması 2015 sezonunun amaçlarından biri haline gelmiştir (detaylar için bkz. yukarıda bulunan Alan 1 Araştırmaları).
Bina XVI için geliştirilen yumuşak-kaplama/“kabuk” uygulamasının aynısı, Bina II’ye de korunagelmiş olan yapının bazı özel durumları göz önüne
alınarak uygulanmıştır. Özellikle Chicago kazılarından beri oluşan erozyondan etkilenmiş olan Tapınak II’ye ait kuzey duvarının oldukça kolay ufalanan
güneşte kurutulmuş kerpiçten yapıldığı görülmektedir. Kerpiçlerin belirgin
dış hatlarının ayırt edilemez toprak karışımına dönüşmüş olması göz önüne
alınarak koruma çalışmaları yürütülmüştür. Alan 1’in kuzey kesitinin dikey
yüzü nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamalar da göz önüne alındığında, yumuşak-kaplama işlerine başlamadan önce, bu kesitte en dışta bulunan büyük bir
”dilim”in, tapınak duvarına ait daha iyi korunmuş iç kısmın ortaya çıkartılması amacıyla kesilmesi ya da tıraşlanması zorunlu hale gelmiştir. Yaklaşık olarak 30 cm. kalınlığında yıkıntı halindeki bir toprak tabakası duvarın
güney yüzünden kaldırılmış ve benzer bir durum tapınağa ait sütunlu giriş

546

ve tapınağın iç odasını ayıran kuzey sütununun etrafı için de söz konusu olduğundan buralarda da aynı şekilde uygulanmıştır. Bu kazılar, tapınağın doğusunda bulunan anıtsal girişin parçası olan taş basamakların en kuzeydeki
kalıntılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Yumuşak-kaplama yönteminde kullanılan farklı bir yöntem kapsamında,
yapısal desteğin oluşturulması amacıyla kaplamanın içine tel ağlar konulmuştur (Resim: 7). Sağlam tel ağlar arkeolojik duvar kalıntılarını kaplayan
jeotekstilin üzerine serilmiş ve daha sonra konservasyon amaçlı yapılmış olan
ilk ve ikinci sıra kerpiçlerin arasına sandviç şekilde yerleştirilmiş, aynı işlem
üçüncü, dördüncü ve sonuncu sıra kerpiçler arasında da uygulanmıştır. Bu
çalışma, özellikle muhtemel erozyon ve Alan 1’in kuzey kesitinin derinliğine
bağlı olarak alttan oluşabilecek oyulmalara karşı yapıya ait yumuşak-kaplama olarak yapılan dış yüzeyin sabitliğini arttırmak için yapılmıştır.
Ayrıca, kuzey tapınak duvarını ve Alan 1’in açığa çıkmış olan kuzey kesitini korumak amaçlı, planlı bir şekilde yapılmış kalıcı bir çatı koyulana kadar
geçici bir kora çatısının gerekliliği kararı alınmıştır (Resim: 8 ve 9). Tapınağın
kuzey duvarının Alan 1 kazılarının sınırında olması, bu kazıların ulaştığı derinlik ve erozyonun neden olduğu hasar göz önüne alındığında, geçici bir
koruma yapısının konservasyon çalışmalarının boşa gitmemesi adına oldukça önemli ve gerekli olduğu kanaatına varılmıştır. Geçici bir çözüm olarak
yapılan üstü kapalı koruma yapısı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
belirlediği kurallar gereği, arkeolojik kalıntılara zarar vermeyecek şekilde tasarlanmak ve tamamen çıkartılabilir ya da taşınabilir olmak zorundadır. Buna
uyabilmek için çatıyı destekleyen ayaklar çapa görevi gören, içine beton dökülmüş kovalara oturtulmuş ve korunmuş arkeolojik kalıntıların üzerindeki
bir seviyeye, fakat ek destek oluşturması amacıyla kalıntıları üzerini kaplayacak şekilde yapılan kerpiç kaplamanın içine yerleştirilmiştir. Betonun ağırlığı,
kaplama içine yerleştirilen toprağın kuvveti, tel ağlar, kerpiç kaplama, yerleştirilen bu geçici çatının güneye doğru genişleyerek hem Bina II’nin kuzey
duvarını hem de Alan 1’e ait kuzey kesiti kaplamasını kaldıracak şekilde hesaplanarak tasarlanmıştır. Çatının yüksekliği, mevsimsel rüzgar ve yağmurlara karşı daha fazla koruma sağlamak amacıyla 30 cm. ile sınırlı tutulmuştur.
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Bina II’nin iç odalarını ya da “kutsal oda”yı da içeren batı kısmının konservasyon ve restorasyon çalışmalarının Tayinat 2016 arazi sezonunda yapılması planlanmıştır. Bu çalışma sadece tapınağın değil, bu alandaki Geç Hitit
kalıntılarını içeren daha geniş bir kutsal alan ve ona bağlı diğer alanların da
daha net bir şekilde gözle algılanmasını sağlayacaktır (Resim: 10). Bu çalışma,
ayrıca Bina II’ye ait, içinde heykellerin ve taş anıtların gerçek ölçekli replikalarının (detaylar için bkz. bir sonraki açıklama) da bulunacağı arkeolojik
parkın bir parçası olarak, Tayinat’ın uzun arkeolojik tarihinin gözle görülür
bir stratigrafik profilinin oluşturulmasında etkin olacaktır.

LUVİCE ANITLAR VE HEYKEL KONSERVASYON VE RESTORASYONU
Tayinat’ın Tapınak Alanı’nda dikilmiş olan Hiyeroglif stelin ve anıtsal
bir geçiş alanına ait heykellerin üzerinde yürütülen restorasyon çalışmaları
2015’te devam etmiştir. Yüzlerce bazalt parça çıkartıldığı tarihe göre belgelenmiş (envanterleme, kayda geçme ve fotoğraflama/dijital tarama) ve ön
analizleri yapılmıştır. Bu bağlamda bir restorasyon programının oluşturulma
çalışmaları yürütülmüştür. Şu ana kadar yaklaşık 3000 bazalt parçanın belgelenmesi tamamlanmıştır. Bu restorasyon projesine bağlı olarak Tayinat’taki
anıtların gerçek ölçekli replikaları yapılarak, planlanan Arkeolojik Park’ın bir
parçası olarak alandaki gerçek yerlerine yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu
replikaların yapımı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2014 yılında izin alınmıştır.

SONUÇ GÖZLEMLERİ
Tayinat Arkeoloji Projesi 2015 sezonu araştırmaları özellikle Alan 1 ve 7’de
bulunan Erken Tunç ve Demir Çağı’na ait yerleşimlerin arkeolojik kalıntılarının ne kadar zengin olduğunu göstermeye devam etmiştir. 2015 sezonu,
Tayinat’ın aşağı şehrinde 2014 yılında başlatılan kapsamlı yüzey araştırmasının da tamamlandığı yıl olmuştur. Bu araştırmanın sonuçları antik yerleşimde bulunan yaşam ve endüstrüyel aktivite alanlarına ilişkin kritik ve önemli
bilgiler sağlayacak niteliktedir.
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Ayrıca Tayinat’ın Geç Hitit iç kalesine ait saray ve tapınak alanlarını oluşturan anıtsal kerpiç mimarinin korunması amacıyla yürütülen konservasyon
çalışmalarının 2015 sezonunda devam etmiştir. 2014 yılında yapımı tamamlanan yürüyüş yolu, ziyaretçi gözlem platformu ve işaret levhaları ile birlikte
bu çalışmalar planlanan Tayinat Arkeoloji Parkı’nın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Gelecek sezonlarda bu alanlarda çalışmalar geliştirilecektir. Hiyeroglif Luvice stel restorasyonu ve tapınak alanı kapsamında dikilmiş olan
heykellerin restorasyon çalışmaları tamamlandığında, replikalarıyla canlandırılacak orijinal arkeolojik alanlar ziyaretçilerin bilgilendirilmeleri ve alan
deneyimleri açısından etkin olacaktır. Bu kapsamlarda yürütülen çalışmalara
geliştirilerek devam edilecektir.

TEŞEKKÜR
Tayinat Arkeoloji Projesi 2015 sezonu çalışmaları Toronto Üniversitesi
tarafından verilen çömert bağışlar, National Geographic Society tarafından
verilen fon ve Kaplan Fonu tarafından desteklenmiştir. Araştırmaların yürütülmesi için gerekli kazı çalışmalarına verilen izin için Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve arazi sahiplerine, özellikle de Kuseyri ailesine arazilerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımıza çok iyi niyetli bir şekilde ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etmek isterim. Devlet müze temsilcimiz olarak, Tayinat Projesi’ni yorulmak bilmeden destekleyen Sayın Nesrin
Demirhan’a en derin takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca, Hatay
Arkeoloji Müze Müdürü Sayın Nilüfer Sezgin’e ve müze çalışanlarına sezon
boyunca sundukları yardımlar için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Son olarak, bütün proje ekibinin sonsuz çabaları olmadan bu kazı sezonunun başarılı sonuçlarına asla ulaşılamayacağını belirtir, göstermiş oldukları çabadan
dolayı bütün ekibime teşekkür ederim. Ayrıca Özge Demirci’ye bu raporun
çevirilmesindeki yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
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Resim 1: Tayinat arkeolojik alan planı ve 2015 kazı alanları.
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Resim 2: Alan 1’de Erken Tunç IVB mimarisine ait plan (Alan Evreleri 7-9;
Amik J).

Resim 3: Alan 7’de Demir III mimarisi olduğu düşünülen iç kale kapısı.
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Resim 4: Tayinat aşağı şehirde yapılan yüzey
araştırmasına ait örnekleme üniteleri.

Resim 5: Tayinat aşağı şehirde yapılan yüzey
araştırması kapsamında yüzey seramiği yoğunluk dağılımı.

Resim 6: Tapınak yapısı olan Bina II’nin planı ve izometrik
rekonstrüksiyonu.
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Resim 7: Tapınak yapsısı olan Bina II’nin kuzey duvarının yumuşak kaplama (Soft Capping) tekniği ile koruma çalışmaları ve bu kapsamda antik duvar kalıntılarının iki yanına örülen
kerpiç duvarların içine yerleştirilen tel örgü.

Resim 8: Yumuşak kaplama (Soft Capping) tekniği ile korumaya alınarak geçici çatı yapısı ile
üzeri örtülen Tapınak II’nin kuzey duvarın çatı yerleştirilmeden önceki görünümü.
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Resim 9: Tapınak II’nin kuzey duvarının üzerine kerpiç koruma amaçlı yerleştirilen geçici çatı.

Resim 10: Alan 7’de kazılan kapı kompleksi ve bu alanın olası tören yolu ile olan bağlantısını
gösteren plan.
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OYLUM HÖYÜK 2015
Atilla ENGİN*
Engin ÖZGEN
Olcay ZENGİN-KOŞAN
Filiz AY-ŞAFAK
Aydoğan BOZKURT
Oylum Höyük 2015 yılı kazı çalışmaları, 03.07.2015 - 03.09.2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar dışındaki kazı ekibi üyeleri; Gülender
Eligüzel (antropolog), Baran Yeşilyurt (restoratör); Cumhuriyet Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öğrencileri Abdülhamit Enginoğlu, Abdullah Fatih Darendeli, Gözde Sibel Gers, Habibe Güneş, Hasan Demirbaş, Hilal Yıldız, İskender
Uğur Yüksel, İsmail Gülhan, Merve Şahin, Merve Yurtseven, Neşe Şenol, Osman Kaya, Rabia Ağdemir, Reha Bayram, Ülkü Türkoğlu, Yasemin Ekici ile
Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans öğrencileri Kaan Yıldız,
Onur Soydan ve Yüzüncüyıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans öğrencileri Arzu Can ve Belgin Aslan’dan oluşmuştur. Bakanlık Temsilcisi olarak
Hatay Müzesi’nden Kadir Kavuk görev yapmıştır.1
*

1

Doç. Dr. Atilla ENGİN, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 58140Sivas/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Bilkent Üniversitesi Merkez Öğretim Üyesi Lojmanları No: 9/5, Bilkent/Ankara/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Olcay ZENGİN KOŞAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 58140- Sivas/TÜRKİYE.
Araş. Gör. Filiz AY ŞAFAK, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
58140 - Sivas/TÜRKİYE.
Araş. Gör. Aydoğan BOZKURT, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 58140-Sivas/TÜRKİYE.
Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne,
DÖSİMM’e, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kavuk’a, Kilis Valisi Sayın Süleyman Tapsız’a ve
İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne, Kilis Belediyesi’ne, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın
Abdullah Aldemir’e, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Faruk Kocacık’a ve tüm
kazı ekibine teşekkürlerimizi sunarız.
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2015 yılı çalışmaları kapsamında, Oylum Höyük’ün kuzeybatı yükseltisi
üzerinde, 10 x 10 m. boyutlarındaki K22, L22, L21, K23 ve M23 açmaları ile
kazı alanının kuzeyinde yer alan, 10 x 5 m boyutlarındaki J20a2b2, K20a2b2,
L20a2b2 ve M20a2b2 plankareleri olmak üzere 9 farklı açmada çalışmalar yapılmıştır (Resim: 1). Bu çalışmalarda, Orta Tunç Çağı I-II, Geç Tunç Çağı ve
Demir Çağı tabakaları incelenmiştir. Çalışmaların önemli bir bölümünü, Orta
Tunç Çağı I’e tarihlenen Anıtsal Kerpiç Yapı’nın K22, L22, L21 açmalarında
açığa çıkan kısımlarının korunmasına yönelik çalışmalar oluşturmuştur. (Resim: 14-15).

K22, L21 ve L22 Açmaları
K22, L21 ve L22 açmalarında, önceki kazı sezonlarında büyük bölümü
K21, J21 ve J22 açmalarında açığa çıkartılan, OTÇ I’e tarihlenen anıtsal kerpiç
yapının güneydoğu yönünde uzanan mekânlarını ve avluya açılan, yan yana
sıralanmış üç dikdörtgen odayı ortaya çıkartmaya yönelik olarak sürdürülmüştür (Resim: 2, 5-6). Radyokarbon sonuçlarına göre M.Ö. 1900-1800 yıllarına tarihlendirilen yapı, şiddetli bir yangın tahribatı ile son bulmuştur.2 Çok
katlı olan yapıda 40x40x12 cm. boyutlarında kare kerpiçler kullanılmıştır.
Yapının duvarları ortalama 1.80-1.85 m genişliğindedir. Duvarların korunan
yüksekliği 3 m.yi bulmaktadır.
K22 açmasındaki çalışmalarda, anıtsal kerpiç yapının K22/ÖZA 158 No.lu
mekânını kuzeyden sınırlandıran duvarı açığa çıkartılmıştır. Mekânın batı
ucu L22 açması içinde kalmaktadır (L22/ÖZA 186). Oda içinde yapılan kazılarda, mekânın yaklaşık orta bölümünde, gri-koyu kahverengi renkli sert
kerpiç moloz dolgu içine yerleştirilmiş, Erken OTÇ II yerleşim evresine (M.Ö.
1800-1700) ait basit toprak bir mezar açığa çıkartılmıştır.3 Yetişkin bir erkeğe
ait olan basit toprak mezar, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır.
2
3

Bkz. Engin vd. 2014: 241-242; 2016: 451-453, res. 9-12; Özgen vd. 2011: Res. 6; 2012: 500-501; 2013:
Res. 3; 2014: 166-167, res. 12-14.
Oylum Höyük OTÇ II mezarları için bkz. Ay-Şafak 2015: 172-303; Engin vd. 2016: 458, res. 13-15;
Özgen vd. 2009: 145-146, res. 12; 2011: 58-59, res. 4-5; 2012: 505; res. 8, res. 10; 2013: 325, res. 4;
2014: 163-165, res. 9; Özgen ve Engin 2010: 8-9, res. 11.
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Birey, oval çukur içerisine, başı güney tarafta yer alacak biçimde sağ yanı üzerine büzülmüş pozisyonda yatırılmıştır. İskeletin altında ve üzerinde dikkati
çeken beyaz organik kalıntı, cesedin kilim türü kalın bir yaygıya sarılarak gömüldüğünü göstermektedir. Mezar içinde, biri iskeletin yüzü önüne, diğeri
kalçasının arkasına bırakılmış iki pişmiş toprak kap ile ayak hizasında bulunan bir kemik iğne ele geçirilmiştir. Mezar toprağı içinde ise bir adet de akik
boncuk ele geçirilmiştir.
Kazı çalışmalarında en dikkati çeken bulgulardan biri de mekân içinde
Erken OTÇ II yerleşim evresine ait iki kuyu mezarın açığa çıkartılmasıdır (Resim: 3). Mezarlardan biri (K22/ÖZA 179) odanın batı iç duvarı dibinde, diğeri
(L22/ÖZA 193) ise L22 açması içinde, doğu duvarı dibinde açığa çıkartılmıştır (Resim: 3). Mezarlar, anıtsal kerpiç yapı son bulduktan sonra, alanın Erken
OTÇ II yerleşim evresinde mezarlık alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu türde iki kuyu mezar 2014 yılı kazı çalışmalarında K21 açmasında da
tespit edilmiştir.4
Batıdaki mezar (K22/ÖZA 179), kısmen kerpiç sekiyi tahrip ederek, duvar
dibine yerleştirilmiştir. Yetişkin bir erkek bireye ait olan mezarda ölü, sırtüstü ve büzülmüş pozisyonda, duvara paralel olarak, başı kuzey yönde olmak
üzere kuzeybatı-güneydoğu yönünde yatırılmıştır. Mezar içerisinde herhangi
bir buluntuya rastlanmamıştır.
Doğudaki mezar (L22/ÖZA 193) ise iki bireyli bir kuyu mezardır. İskeletler yetişkin kadın bireylere aittir. Alttaki birey duvar dibine, duvara paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde, başı kuzey yönde olmak üzere sol
yanı üzerine büzülmüş pozisyonunda yan yatırılmıştır (Resim: 3). Doğuya
dönük olan yüzü önüne mezar eşyası olarak yonca ağızlı bir testi bırakılmıştır. Mezar ikinci birey için tekrar kullanılmış, son birey aynı yönde, ancak
sağ yanı üzerine büzülmüş pozisyonunda yatırılmıştır. İskeletin çevresinde
herhangi bir buluntuya rastlanmazken, mezarın üst kısmında ele geçen, iki
küçük çömlekçik, olasılıkla mezara ait eşyalardır.
4

Bkz. Engin vd. 2016: 458, res. 13: Sağ.
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Anıtsal kerpiç yapının K22 (K22/ÖZA 158) ve L22 açmalarında (L22/ÖZA
186) açığa çıkartılan dikdörtgen mekânı içinde yapılan çalışmalarda taban seviyesine ulaşılmıştır (Resim: 2). Dikdörtgen mekân yaklaşık 3,5 m. genişliğinde ve 8 m. uzunluğundadır. Odanın duvarları üzerinde yer yer beyaz kireçli
sıva izleri korunmuştur. Kalınlığı 1 cm.yi bulan kireçli sıva, özellikle doğu
duvarı üzerinde iyi korunmuştur. Doğu duvarının güney köşesinde yer alan
bir niş ile kuzey ve güney duvarları üzerinde yaklaşık 1 m. genişliğinde birer kapı geçidi belirgindir. Kuzeydeki “L” planlı depoya açılan kuzey kapısı
önünde, kapı milinin oturduğu söve taşı yer almaktadır.
Devam eden çalışmalarda, sert gri-koyu kahverengi kerpiç molozlu toprak tabakası altında, doğu duvarından yaklaşık 3 m. derinde sıkıştırılmış toprak tabana ulaşılmış, mekân içindeki ocak, sekiler ve yerinde korunan buluntular açığa çıkartılmıştır. Çalışmalar, sıkıştırılmış topraktan mekân tabanının
taş temel seviyesinin de altında olduğunu, duvarlar inşa edildikten sonra oda
içinin oyularak derinleştirildiğini göstermiştir.
Odanın kuzeydoğu köşesindeki kerpiç seki (K22/ÖZA 178) üzerinde kap
parçaları ele geçirilirken, kuzeybatı köşedeki seki (K22/ÖZA 177) üzerinde
ise kırık durumda bazalttan bir öğütme taşı altlığı ele geçirilmiştir (Resim: 2).
Batıdaki sekinin güneyinde, doğudaki sekinin ise üst kısmında bazalttan çeşitli öğütme taşları ve havanelleri bulunmuştur. Mekân içinde ele geçirilen az
sayıdaki kırık ve eksik pişmiş toprak kap parçaları, mekânın yangından önce
boşaltıldığını ya da yağmalandığını düşündürmektedir. Mevcut kap parçaları, erzak çömlekleri ve küplerine aittir. Odanın batı bölümünde, mekânın
ortasında, düzgün yuvarlak bazalt bir sütun altlığı ve üzerinde bir kil ocak
(K22/ÖZA 180) ortaya çıkartılmıştır. Olasılıkla daha erken döneme ait bir yapıdan devşirilen bazalt sütun altlığı çok kırıklıdır. 95 cm. çapında ve 20 cm.
yüksekliğinde olan sütun altlığı tabana yerleştirilmiş ve etrafı küçük taşlarla
desteklenmiştir. Üzerine yerleştirilen kil ocak, kuzeye dönük, at nalı biçimlidir.
Mekânın L22 açması içerisinde kalan doğu ucundaki çalışmalarda, bazalttan bir heykel başı ele geçirilmiştir (Resim: 4). Çöken üst kattan düştüğü anlaşılan heykel başı, kabaca işlenmiştir. Yaklaşık 25 cm. yüksekliğinde ve 20
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cm. genişliğindedir. Saç biçimi, Kuzey Suriye stilinde kadın tasvirine işaret
etmektedir. Küçük yuvarlak yüzünde kırık burun çıkıntısı belirginken, göz
ve ağız hatları ise belirgin değildir. Heykelin boyun çıkıntısı, bir gövdeye sabitlenerek kullanıldığını göstermektedir. Boyun altında ise küçük bir oyuk
bulunmaktadır. Başın gövdeden bağımsız yapıldığı ve gövdeye oturtulduğu
heykeller, aynı dönemde Qatna’dan bilinmektedir.5
Mekânın doğusunda yürütülen çalışmalarda ise düşen duvar sıvasının iç
kısmında bazalttan, bir heykelcik ele geçirilmiştir. Duvar içerisine kült amaçlı
olarak yerleştirildiği düşünülen heykelcik, oldukça şematik yapılmıştır. 13,5
cm. yüksekliğinde ve 8,5 cm. genişliğinde olan bazalt heykelcik dikdörtgen
prizma gövdelidir. Yuvarlak baş çıkıntısı üzerinde dikdörtgen burun çıkıntısı
ve göz çukurları belirgindir.
Kerpiç sekiler, ocak, erzak kabı parçaları ve öğütme taşları mekânın mutfak işlevine işaret etmektedir. Oda, anıtsal kerpiç yapının önceki yıllarda açığa çıkartılan diğer iki mekânı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık aynı
boyutlarda üçüncü mutfak ve kiler işlevli mekânıdır. Böylece, doğusunda bir
avlu yer alan yapının, şimdiye kadar açığa çıkartılan bölümünün, bodrum
katındaki depo, kiler, mutfak ve koridorlardan oluştuğu anlaşılmaktadır.
L22 ve L21 açmalarındaki çalışmalarda, OTÇ I’e ait anıtsal kerpiç yapının
batısındaki avluya açılan, güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan, yan yana
üç mekânın açığa çıkartılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür (Resim:
5-6). Batısı, yapının 1.80 m. kalınlığındaki geniş duvarına dayanan ve taş temel üzerine kerpiçle inşa edilen bu üç odanın duvar genişliği ise yaklaşık
50 cm.dir. Tek katlı olduğu düşünülen mekânların taban seviyesi ise avlu
zemininden biraz daha aşağıda olmakla birlikte, yapının kalın duvarlı batı
bölümündeki mekân tabanlarından yaklaşık 2 m. daha yukarıdadır. Böylece,
yapının kalın duvarlı ve çok katlı batı bölümünde, bodrum katının höyük
içine oturtulduğu anlaşılmıştır.
Güneydeki odada (L22/ÖZA185) yapılan çalışmalarda, mekânın sıkıştırılmış toprak tabanına ulaşılmıştır. Odanın güneydoğu köşesinde yaklaşık
5

Bkz. Landesmuseum vd. 2009: 146-147.
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70x150 cm. boyutlarında kerpiç bir seki yer almaktadır. Taban üzerinde, bir
çömlek ağız parçası dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Ortadaki mekânda (L22/ÖZA 177) yapılan çalışmalarda ise, odanın güneydoğu köşesinde, yaklaşık 1.70 x 2.20 m. boyutlarında içi beyaz kireç sıvalı dikdörtgen bir çukur açığa çıkartılmıştır (Resim: 6). Zahire deposu olarak
kullanıldığı düşünülen çukur içinde buluntuya rastlanmamıştır. Beyaz sıva
izi, odanın kuzeydoğu köşesinde de takip edilmektedir. Bu bölümde ise biri
küçük, diğeri büyük iki adet çömleğe ait yerinde korunan kap parçaları ele
geçirilmiştir. Duvar üzerindeki izlerden, ortadaki mekânın bir kapı geçidinden güneydeki odaya (L21/ÖZA 186) bağlandığı anlaşılmıştır.
L21 açmasında kalan kuzeydeki odanın da (L21/ÖZA 186) sıkıştırılmış
toprak tabanına ulaşılmıştır. Odanın tabanı üzerinde, kuzeybatı köşesinde
yer alan kırık bir bazalt öğütme taşı dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. İç mekânın doğu duvarı önünde yer alan geniş düz taş basamak,
odanın avlu ile bağlantısını sağlayan kapının bu bölümde olduğunu göstermektedir.

K23, L23 ve M23 Açmaları
Kazı alanının güney kısmında yer alan ve doğu-batı yönünde uzanan K23,
L23 ve M23 açmalarında GTÇ (M.Ö. 1600-1200) ve Geç OTÇ II (M.Ö. 17001600) tabakaları incelenmiştir. Çalışmalar her üç açmada paralel yürütülmüştür.
L23 açmasındaki çalışmalar, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan,
GTÇ’na ait avlu zemin dolgusunun kaldırılması ile başlamıştır. Yoğun küçük
taşlar ve seramik parçaları ile kaplı GTÇ avlusu, alt tabakayı büyük ölçüde
tesfiye ettiğinden, Geç OTÇ II’nin geç evresine ait mimari kalıntılar büyük
ölçüde yok olmuştur. Geç OTÇ II’nin geç evresine ait mimari kalıntılar, açmanın güneybatı köşesinde açığa çıkan taş kaplı bir platform ile açmanın doğu
kenarında açığa çıkan ve M23 açmasında da devam eden üst yerleşim tabakası tarafından dağıtılmış mimari kalıntılar ile temsil edilmektedir (Resim: 7).
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Geç OTÇ II yerleşim katmanının yanık kerpiç molozlu kırmızı toprağı, bu
tabakanın bir yangın sonucu son bulduğuna işaret etmektedir. Bu tabakadaki
çalışmalarda ele geçirilen pişmiş topraktan figürin parçaları ile siyah taştan
bir silindir mühür kayda değer buluntular arasındadır (Resim: 8).
L23 açmasında, Geç OTÇ II’ye tarihlenen kırmızı kerpiç molozlu kültür
toprağının kaldırılması ile sürdürülen çalışmalarda, büyük bölümü K23 açmasında devam eden Geç OTÇ II yerleşim evresine ait bir yapının taş temel
uzantıları açığa çıkartılmıştır. İki yerde korunan taş sıraları, yapının kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan duvarına aittir.
Kazılar, L23 açmasında Geç OTÇ II’ye ait mimari kalıntıların, geç evrelere
ait silo çukurları ve GTÇ II avlusu tarafından büyük ölçüde tahrip edildiğini
göstermiştir. Açmanın kuzey yarısında, yamaç eğimine uygun olarak kırmızı
kerpiç molozlu toprak yapısı devam ederken, açmanın yaklaşık güney yarısında, Erken OTÇ II’ye ait yoğun küllü çöplük tabakasına girilmiştir.6
Açmanın yaklaşık orta bölümünde, L23/ÖZA 146 No.lu silo çukuru tarafından tahrip edilmiş bir mezara (L23/ÖZA 175) ait bir kafatası açığa çıkartılmıştır. Başı batı yönde olmak üzere, yaklaşık doğu-batı yönünde uzatıldığı
anlaşılan bireyin sadece baş, üst boyun omurları ve sol kürek kemiği parçası
korunmuş, iskeletin kalan bölümü ise silo çukuru tarafından tahrip edilmiştir. Mevcut kafatası çevresinde herhangi bir mezar eşyasına rastlanmamıştır.
M23 açmasındaki çalışmalarda ise, 2014 yılında açığa çıkartılan GTÇ II’ye
tarihlenen yapı ve Erken Demir Çağı fırının batısındaki alanda kazılar yapılmıştır. Açmanın batısında sürdürülen bu çalışmalarda, bir kısmı L23 açmasında kalan, Geç OTÇ II’nin geç yapı evresine ait mimari kalıntılar (L23/ÖZA
161, M23/ÖZA 177) tümüyle gün ışığına çıkartılmıştır. Bu yerleşim tabakası, Demir Çağı ve GTÇ yerleşim tabakaları tarafından büyük ölçüde tahrip
edilmiştir. Bu alanda, taş platformlu bir mekâna işaret eden tüm kalıntılar temizlenerek ortaya çıkartılmıştır (Resim: 7). Bu alanda görülen kapı mili söve
taşları ile bazalt havanlar ve öğütme el taşları, mutfak işlevli bir mekâna işaret
etmektedir. Alanın hemen kuzeyinde ise küçük taşlarla kaplı bir zemin seviyesi tespit edilmiştir.
6

Bkz. Engin vd. 2014: 242; 2016: 453.
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K23 açmasının kuzeydoğu köşesinde, kısmen L23 açmasında da devam
eden, GTÇ II’ye ait taş kanalda (L23/ÖZA 162, K23/ÖZA 120) çalışmalar
devam ettirilmiş, kanalın güney başlangıç bölümünün genişleyen ve kuzeye
doğru daralan alt taş sıraları açığa çıkartılmıştır. GTÇ II avlusunun su tahliyesinde kullanıldığı anlaşılan su kanalı, üst üste üç sıra taşla inşa edilmiş ve
üzeri bazalt taş levhalarla kapatılmıştır. Yaklaşık 2,5 m.lik başlangıç bölümü
açığa çıkartılan kanalın kuzeye doğru uzanan kısmı önceki yıllarda L21 ve
L22 açmalarında açığa çıkartılmıştır.7 Belgeleme çalışmalarından sonra su kanalına ait taşlar kaldırılmıştır.
Sürdürülen çalışmalarda önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan kırmızı
kerpiç molozlu kültür toprağı kaldırılmış, Geç OTÇ II’nin geç evresine tarihlenen, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir yapıya ait duvarlar açığa
çıkartılmıştır. Yapının L23 açmasına doğru uzanan bölümü GTÇ II avlusu
tarafından tahrip edildiğinden korunmamıştır. Sıkıştırılmış toprak tabanlı
dikdörtgen iki mekânı sınırlandıran duvarlarda, yer yer düzensiz taş temeller kullanılmış, kuzeybatıya doğru uzanan duvarın kuzey bölümünde temel
çukuru yoğun küçük taşlı ve seramik parçalı bir harçla oluşturulmuştur. Yapının güneydoğusunda, kısmen açma güney profili içine giren taş kaplı bir
platform açığa çıkartılmıştır. Yapının batısındaki alanda ise yoğun seramik
parçalı ve taşlı dolgu, bir sokağa işaret etmektedir.
K23 açmasındaki çalışmalarda, dokümantasyon çalışmalarından sonra,
Geç OTÇ II’nin geç evresine ait yapının temel seviyesi açığa çıkartılmış, kazı
çalışmaları bu seviyede sonlandırılmıştır.

J20a2b2 Açması
5 x 10 m boyutlarındaki J20a2b2 açmasındaki çalışmalarda, 2013ve 2014
yılı kazı çalışmalarında açığa çıkartılan Geç OTÇ II yapı katında sürdürülmeye devam etmiştir. Çalışmalara, açmanın güney sınırında yer alan iki Demir
Çağı silo çukurunu sınırlandıran kerpiç sıralarının kaldırılması ile başlanmıştır.
7

Bkz. Engin vd. 2016: 448, res. 6, dipnot 5; Özgen vd 2012: 507, res. 12; 2013: 326, res. 9.
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Devam eden çalışmalarda, Geç OTÇ II’ye ait biri doğuda, diğeri batıda yer
alan iki eve ait mekânlar, tabanları ile birlikte tümüyle açığa çıkartılmıştır.
Yangın felaketi ile son bulmuş olan yapılar kuzeybatı-güneydoğu yönünde
uzanmaktadır. Açmanın batı bölümündeki yapı içindeki ocak ve fırın kalıntıları ile Geç OTÇ II’nin geç evresine ait evler için karakteristik olan taş kaplı bir
platform (J20/ÖZA 40) mutfak işlevli bir mekâna işaret etmektedir. Taş temel
üzerine kerpiçle inşa edilmiş yapıların üzerinde görülen ve yer yer korunan
taş temel uzantıları (J20/ÖZA 46, 51), Geç OTÇ II’nin daha geç bir yenileme evresine ait mimarinin iyi korunmadığını göstermektedir. Yapılar, Demir
Çağı çukurları tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Erken evreye ait duvarlarda kerpiç sıraları çok az korunmuştur. Mevcut izlerden, duvarlarda kare ve
dikdörtgen kerpiçlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Doğudaki evin ise doğu-batı yönünde uzanan iki mekânından kuzeydeki
(J20/ÖZA 32, 46) J20 açmasında yer alırken, güneydeki (K20/ÖZA 64) büyük
ölçüde K20a2b2 açmasında yer almaktadır. Kuzeydeki dikdörtgen mekânda
sıkıştırılmış toprak taban seviyesine ulaşılmıştır. Mekân tabanı üzerinde yerinde korunan herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan iki evreli mutfak işlevli mekânların, geç yenileme evresine ait taş temel duvarları (J20/ÖZA 46, 51), üst yerleşim katları tarafından
büyük ölçüde tahrip edildiğinden kısmen korunmuştur.
J20a2b2 açmasındaki çalışmalara Geç OTÇ II yerleşim tabakasının taş temel seviyesinde son verilmiştir.

K20a2b2 Açması
K20 açmasındaki çalışmalarda, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan
GTÇ’nın sıkıştırılmış toprak zemin seviyesi ve kötü korunmuş mimari kalıntıları kaldırılmış, J20 açmasında açığa çıkartılan Geç OTÇ II yapı evresine
ait mimari kalıntılara ulaşılmıştır. Bu tabaka yanık kırmızı kerpiç molozlu
toprağı ile dikkati çekmektedir. Taş temel üzerine kerpiçle inşa edilmiş yapılarda güçlü yangın izleri görülmektedir. J20 açmasının doğusunda açığa
çıkan yapının kuzey mekânının bir kısmı, güney mekânın ise büyük bölümü
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K20 açmasında yer almaktadır. Güneydeki oda (J20/ÖZA 64) kısmen açığa
çıkartılmış olup, güney yarısı önceki yıllarda J21 açmasında yapılan kazılarda açığa çıkartılmıştı. Bu mekân içinde, tabanı seramik parçaları ile kaplı bir
ocağa ait izlerle birlikte, yapının bir yangınla son bulduğuna işaret eden yanık
küllü bir tabaka dikkati çekmektedir.
Açmanın doğu bölümünde, batıdaki yapılara paralel biçimde kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanan üçüncü bir eve ait taş temel üzerine kerpiçle inşa
edilmiş duvar kalıntıları ortaya çıkartılmıştır. Açma içerisindeki Geç OTÇ II
mimari kalıntıları, Demir Çağı ve GTÇ’na ait yuvarlak silo çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Doğudaki yapıya ait duvarlar (K20/ÖZA
68, 71) kuzeybatı-güneydoğu yönünde iki mekânı sınırlandırmaktadır. Odalar sıkıştırılmış toprak tabanlıdır. Batıdaki mekân tabanı üzerinde yuvarlak
bir ocağa (K20/ÖZA 78) ait izler açığa çıkartılmıştır.
Açma içerisinde daha üst seviyede görülen ve çok azı korunan düzensiz
taş temel uzantıları, J20 açmasında da tespit edilen, Geç OTÇ II yapı katının
geç yenileme evresine aittir. Önceki yıllarda yapılan çalışmalar, Geç OTÇ II
yerleşim tabakasının yangınla son bulmasından sonra, geç evrede, genellikle
aynı duvarlar üzerine ve daha büyük evler inşa edildiğini göstermiştir. Geç
evreye ait yapı kalıntıları üst yerleşim tabakaları tarafından daha çok tahrip
edilmiştir.
K20 açmasındaki kazılarda Geç OTÇ II yapı evresine ait mimari kalıntılar
mimari çizim, fotoğraflama ve dokümantasyon çalışmalarından sonra kaldırılmış, bu yapı katının temel seviyesine ulaşılmıştır. Temel seviyesinde yapı
duvarlarında taş temelin yer yer kullanıldığı, duvarların çoğu bölümünde
harç, seramik parçaları, küçük taşlar ve kerpiç molozlar ile temel çukurlarının
doldurulduğu anlaşılmıştır.
Geç OTÇ II yapılarını tahrip eden Demir Çağı çukurları, genellikle 1,5-2 m.
arasında değişen çapta ve 1,5-2 m. arasında değişen derinliklerdedir. Bazen
birbirini kesen çukurlar, silo işlevini yitirdikten sonra genellikle çöp çukuru
olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 3 m. çapındaki iki büyük çukur (K20/ÖZA 62,
70) ise GTÇ’na tarihlenmektedir. Bu çukurların tabanlarında, beyaz kireçli
sıva izleri belirlenmiştir.
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Devam eden çalışmalarda, Erken OTÇ II yapı katının (MÖ 1800-1700) geç
yenileme evresine ait mimari kalıntılara ulaşılmıştır (Resim: 9). Geç OTÇ II
yapı katının hemen altında açığa çıkan bu kalıntılar, üst yapı katındaki evlerle aynı yönde, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir eve ait iki
mekândan oluşmaktadır. Taş temel üzerine kerpiçle inşa edilmiş olan yapının
duvarları üst yerleşim tabakası tarafından tahrip edildiğinden taş temel duvarları kısmen korunmuştur.
Erken OTÇ II yerleşim katı, bir yangın tahribatından sonra genellikle aynı
duvarlar üzerine yeniden inşa edilmiştir. Erken OTÇ II’nin geç yerleşim evresine ait mimari kalıntılar genellikle iyi korunmamıştır. Açmanın yaklaşık
orta bölümünde açığa çıkan yerinde korunmuş pişmiş toprak künk parçaları,
geç yapı evresinde künklü atık su sistemlerinin kullanıldığını göstermektedir.
K20 açmasındaki çalışmalara, 13.08.2015 tarihinde Erken OTÇ II yapı katında son verilmiştir.
L20a2b2 Açması
L20 açmasında sürdürülen çalışmalarda kaldırılan GTÇ’na ait zemin seviyesinin altında Geç OTÇ II tabakasına girilmiştir. Yanık kırmızı toprak yapısı
ile dikkati çeken bu tabakada, yaklaşık doğu-batı yönünde uzanan bir yapının “L” biçimli kerpiç duvarı (L20/ÖZA 54-55) açığa çıkartılmıştır (Resim:
10-11). Tek sıra kare kerpiçlerle inşa edilen duvar üzerinde bir kerpiç sırası
korunmuştur. Duvarların sınırlandırdığı mekâna ait sıkıştırılmış toprak taban kısmen korunmuştur. Taban üzerinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Yapı, Geç OTÇ II’nin erken evresine aittir. Geç yenileme evresine ait
mimari izler ise, açmanın güneybatı köşesinde açığa çıkan küçük bir taş temel
uzantısı ile temsil edilmektedir. Geç OTÇ II yapı evresine ait mimari kalıntılar, Demir Çağı çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
Kazı çalışmalarında, açmanın kuzey profili önünde yer alan ve 2014 yılı
kazılarında açığa çıkartılan Demir Çağına ait fırının, kare kerpiçlerle inşa
edilen alt ateşlik kısmı ortaya çıkartılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde
uzanan dikdörtgen planlı fırının büyük bölümü açmanın kuzey profil duvarı
içinde kalmaktadır.
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Sürdürülen çalışmalarda, Erken OTÇ yapı katının kısmen korunmuş iki
evreli taş temel duvarları ortaya çıkartılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan taş temel uzantıları, Geç OTÇ II yapı katı evleri ile aynı doğrultuda
uzanan çok mekânlı ev planı ortaya koymaktadır.
L20a2b2 açmasındaki çalışmalara 15.08.2015 tarihinde Erken OTÇ II yapı
katında son verilmiştir.

M20a2b2 Açması
M20a2b2 açmasındaki çalışmalar, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan
Demir Çağı mimari kalıntılarının ve GTÇ zemin seviyesinin kaldırılması ile
başlamıştır. Açma içerisinde tespit edilen Demir Çağı çukurları içerisinde de
derinleşme çalışmaları yapılmıştır. Küllü ve kerpiç molozlu toprak yapısı ile
belirgin olan Demir Çağı çukurlarında yoğun seramik parçaları ve hayvan
kemikleri ele geçmiştir.
Devam eden çalışmalarda Geç OTÇ II yerleşim evresinin, doğu-batı yönünde uzanan bir yapıya ait iki mekânını sınırlandıran kerpiç duvar uzantıları (M20/ÖZA 31-32) açığa çıkartılmıştır. Demir Çağı çukurları tarafından
büyük ölçüde tahrip edilmiş olan yapının batı mekânı L20a2b2 açmasında
devam etmektedir. Doğudaki duvarlarda (M20/ÖZA 32) tek kerpiç sırası korunmuşken, açmanın batı kenarındaki duvarda (M20/ÖZA 31) birkaç kerpiç
sırası korunmuştur.
Kazılar, dokümantasyon çalışmaları tamamlanan Geç OTÇ II’ye ait mimari kalıntıların kaldırılması ile devam etmiş ve iki evreli Erken OTÇ II yapı
katının mimari kalıntıları açığa çıkartılmıştır. Erken OTÇ II’nin geç yenileme
evresine ait mimari kalıntılar açmanın batı bölümünde tespit edilmiştir. Bu
yapı evresi, açmanın güneybatı köşesindeki, kuzeybatı-güneydoğu yönünde
uzanan kısa taş temel duvarı ile hemen doğusunda, sınırlı bir alanda korunan
kısmen taş kaplı bir işlik alanı ile temsil edilmektedir. Bu bölümde, yerinde
korunan küçük bir künk parçası ile önüne yerleştirilen iki dik taş, kanalizasyon sistemine işaret etmektedir. Ancak künklü kanal Demir Çağı çukuru tarafından tahrip edilmiştir.
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Sürdürülen çalışmalarda Erken OTÇ II yapı katının erken evresine ait,
daha iyi korunmuş mimari kalıntılara ulaşılmıştır (Resim: 12-13). Bu yerleşim
evresine ait kalıntılar, açmanın kuzeybatı köşesindeki bir taş temel duvarı,
açmanın kuzeybatı köşesindeki taş kaplı bir zemin, açmanın orta bölümünde
yer alan bir oval fırın ve açmanın doğu bölümünde açığa çıkartılan bir kerpiç
terastan oluşmaktadır. Taş temel duvarı, geç evre duvarının kısmen altında
ve aynı yöndedir.
Açmanın orta bölümünde açığa çıkan ve taş temel duvarına paralel biçimde kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan uzun oval fırın (M20/ÖZA 67),
duvarın doğusunda bir işliğe işaret etmektedir (Resim: 12). Yaklaşık 3,30x1.30
cm. boyutlarındaki fırın içinden ele geçen çok miktarda bronz/bakır cürufları, fırının madencilik faaliyetleri ile ilgili olduğunu göstermektedir. Fırının
yaklaşık 15 cm. kalınlığındaki kil duvarları ateşlik kısmına ait olup, pişme
sonucu sertleşmiştir. Fırının güney iç duvarı üzerinde erimiş metal cürufları
belirgin olarak görülmektedir. Fırın içindeki kerpiç ve kerpiç parçaları, olasılıkla beşik tonozlu üst örtüye aittir. Muhtemelen hava girişinin sağlandığı
güney ucu, Demir Çağı silo çukuru ve yakın zamandaki bir porsuk yuvası
tarafından tahrip edilmiştir.
Açmanın doğu bölümünde yer alan kerpiç teras (M20/ÖZA 63), kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır (Resim: 13). Demir Çağı çukurları
tarafından kısmen tahrip edilen terasın kırmızı, gri ve bej renkli kerpiçleri
belirgindir. Erken OTÇ II’nin erken yerleşim evresine ait olan teras, 39 x 39
cm. boyutlarında kare kerpiçlerle inşa edilmiştir. Kerpiçlerin bu boyutu, OTÇ
I’e tarihlenen anıtsal kerpiç yapı duvarlarında ve terasında kullanılan kerpiç
boyutları ile de aynıdır.
M20 açmasındaki çalışmalara, 15.08.2015 tarihinde Erken OTÇ II yapı katında son verilmiştir.

OTÇ I’e ait Anıtsal Kerpiç Yapı’yı Koruma Çalışmaları
L21, L22, K21, K22, J21 ve J20 açmalarında, büyük kısmı önceki yıllarda
açığa çıkartılan ve 1.80 m. genişliğinde, 3 m. yüksekliğe kadar korunan du-
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varlara sahip yapı, dönemin önemli bir mimari kalıntısıdır. Bodrum katı ile
birlikte batı bölümü üç katlı olan, batıda bir kerpiç terasla desteklenen yapı
içinde ele geçirilen kapı bullası, çeşitli heykeltıraşlık eserleri gibi buluntular
ile kiler, depo ve mutfaklardan oluşan mekânlardan elde edilen bulgular, binanın idari bir yapı, olasılıkla bir saray olabileceğini göstermektedir. Açığa
çıkartılan mekânların, batıdaki bir avluyu çevrelediği anlaşılmaktadır.
Bu önemli yapının henüz bir bölümü açığa çıkartılmış olup, önümüzdeki yıllarda diğer önemli mekânlarının açığa çıkartılması hedeflenmektedir.
Ancak yapının kalitesiz kerpiçlerle inşa edilmiş olması, bir koruma problemi
doğurmaktadır. Öyle ki açığa çıkartılan duvarlar, nemini kaybettikten kısa
süre sonra, duvarlar üzerinde derin çatlaklar ve dökülmeler oluşmaktadır.
Kazı sezonu sonlarında uygulanan jeotekstil ile kaplama ve duvarların üst
kısımlarını brandalarla kapatmak da çözüm olmamış, duvarların çatlayarak
dökülmesinin önüne geçilememiştir.
2015 yılı sezonunun önemli bir bölümünü de OTÇ I’e ait anıtsal kerpiç
yapının korunmasına yönelik çalışmalar oluşturmuştur (Resim: 14-15). Bu
amaçla 2000’in üzerinde 20x40 cm. kerpiç hazırlanmış (Resim: 14) ve yapının
dört mekânının duvarları iki yönden jeotekstil ile kaplandıktan sonra, duvarları içten-dıştan ve üst kısımları bu kerpiçlerle örülerek kapatılmıştır (Resim:
14-15). Geriye dönüşü olan bu uygulama ile kerpiç duvarların tümüyle kaplanarak dış etkenlerden uzun süreli korunması amaçlanmıştır. 40 cm. kerpiç
uzunluğu, yapı duvarlarında kullanılan kerpiçlerle aynı genişliktedir. Bu
uygulamada mekânlardaki kapı açıklıkları ve nişler vurgulanmış ve belirgin
hale getirilmiştir.
Yabani otların büyümemesi için, yöresel bir uygulama yöntemi olarak,
duvarların üzerindeki kaplama üzerine, henüz sıva ıslakken kaya tuzu serpilmiştir. Kazı sezonu sonunda alan kapatılırken, kerpiçle kaplanan duvarların
üzeri, kar ve yağmur sularına karşı brandalarla örtülmüştür.
Kazı çalışmaları son bulduktan sonra, açığa çıkartılan Demir Çağı, OTÇ
I, OTÇ II ve GTÇ mimari kalıntılar jeotekstil ile kapatılmıştır. Yamaç eğimi
nedeniyle, şiddetli yağışlarda güneyden yağmur sularının kazı alanında tah-
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ribata yol açmaması için, açmaların güney sınırına, taş ve samanlı çamur ile
yaklaşık 40-50 cm. yüksekliğinde bir bent duvarı yapılmıştır.
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Resim 1: Kuzeybatı alan, 2015 kazı sezonu.

Resim 2: Anıtsal OTÇ I yapı mekânı (K22 ÖZA 158 - L22 ÖZA 186).
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Resim 3: L22 açması, Erken OTÇ II kuyu mezarı ve mezar eşyası.

Resim 4: Anıtsal OTÇ I yapısında ele geçirilen bazalt heykel başı.
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Resim 5: L21-L21 açmaları, anıtsal OTÇ I yapısının avluya açılan üç mekânı.

Resim 6: Anıtsal OTÇ I yapısının avluya açılan üç mekândan ortadaki.
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Resim 7: L23, M23 açmaları; tahrip olmuş Geç OTÇ II mimari kalıntıları.

Resim 8: OTÇ II’ye tarihlenen silindir mühür ve pişmiş toprak figürin parçası.
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Resim 9: K20a2b2, Geç OTÇ II ve Erken OTÇ II’nin geç evresinin ait mimari kalıntılar.

Resim 10: L20a2b2 açması, Geç OTÇ II mimari kalıntıları.
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Resim 11: L20a2b2 açması, Geç OTÇ II mimari kalıntıları.

Resim 12: M20a2b2 açması, Erken OTÇ II fırını ve iki evreli yapı temel duvarları.
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Resim 13: M20a2b2 açması, Erken OTÇ II kerpiç terası ve
fırını.

Resim 14: Anıtsal kerpiç yapı duvarlarının jeotekstil ve
kerpiçle kaplanması çalışmaları.

Resim 15: Anıtsal kerpiç yapının jeotekstil ve kerpiçle
kaplanmış bir mekânı.
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